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ลาํดับ NAME KEY TYPE DESCRIPTION

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 hcode PK int(11) รหสัสถานพยาบาล
3 villcode varchar(8) รหสัหมู่บา้น
4 hid varchar(11) รหสัทะเบียนบา้น
5 hno varchar(120) บา้นเลขท่ี
6 road varchar(25) ถนน
7 telephonehouse varchar(35) เบอร์โทรศพัท์
8 pcucodeperson varchar(9)
9 pid int(11)

10 pcucodepersonvola varchar(9)
11 pidvola int(11)
12 area varchar(1) เขตท่ีตั้ง
13 communityno int(11) หมายเลขลาํดบัท่ีของชุมชน
14 dateregister date วนัข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีกระทรวงมหาดไทย
15 waterdrink FK varchar(2) ประเภทนํ้าด่ืม
16 waterdrinkeno varchar(1) ความเพียงพอของนํ้าด่ืม
17 wateruse FK varchar(2) ประเภทนํ้าใชอุ้ปโภค
18 wateruseeno varchar(1) ความพอเพียงของนํ้าใช้
19 toilet varchar(1) หลกัอนามยัของส้วม
20 waterassuage varchar(1) การกาํจดันํ้าเสีย (มี/ไม่มี)
21 pets varchar(1) การเล้ียงสัตว ์(มี/ไม่มี)
22 petsdung varchar(1) การกาํจดัมูลสัตว ์(มี/ไม่มี)
23 garbageware varchar(1) ถงัขยะในบา้น (มี/ไม่มี)
24 garbageerase varchar(1) วธีิกาํจดัขยะ
25 houseendur varchar(1) ความคงทนของบา้น
26 houseclean varchar(1) ความสะอาด
27 housecomplete varchar(1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้น
28 houseairflow varchar(1) การถ่ายเทอากาศ

บทที่ 2 ข้อมูลพืน้ฐาน

ตาราง  : house : บ้าน (มี 1 หลงั / 1 สถานบริการทีเ่ป็นบ้านนอกเขตรับผดิชอบ ทีค่่า villcode ลงท้ายด้วย 00 นอกจากนี้

จะเป็น                                     บ้านในเขตรับผดิชอบทั้งหมด)

รหสัคนท่ีเป็นเจา้บา้นของบา้นหลงัน้ี (Ref.person)

รหสัคนท่ีเป็น อสม.ดูแลบา้นหลงัน้ี (Ref.person)
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29 houselight varchar(1) แสงสวา่ง
30 housesanitation varchar(1) การจดัสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั
31 foodcook varchar(1) การจดัครัว
32 foodkeepsafe varchar(1) การจดัเก็บอาหาร
33 foodware varchar(1) ภาชนะบรรจุอาหาร
34 foodwarewash varchar(1) การลา้งภาชนะบรรจุอาหาร
35 foodwarekeep varchar(1) การจดัการภาชนะบรรจุอาหาร
36 foodgarbageware varchar(1) ถงัขยะในครัว
37 foodcookroom varchar(1) ความสะอาดในครัว
38 foodsanitation varchar(1) สรุปการจดัการสุขาภิบาลอาหาร
39 iodeinsalt varchar(1) การใหเ้กลือไอโอดีน
40 iodeinmaterial varchar(1) สรุปการจดัการสุขาภิบาลอาหาร
41 iodeinuse varchar(1) การใชส้ารไอโอดีน
42 ftlj varchar(1) สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
43 whjrk varchar(1) สมุนไพรวา่นหางจระเข้
44 slpp varchar(1) สมุนไพรสเลดพงัพอน
45 cht varchar(1) สมุนไพรชุมเห็ดเทศ
46 kmch varchar(1) สมุนไพรขมิ้นชนั
47 controlrat varchar(1) การกาํจดัหนู
48 controlcockroach varchar(1) การกาํจดัแมลงสาบ
49 controlhousefly varchar(1) การกาํจดัแมลงวนั
50 controlmqt varchar(1) การกาํจดัยงุ
51 controlinsetdisease varchar(1) การกาํจดัแมลงนาํโรค
52 housechar varchar(1) ลกัษณะชุมชนท่ีตั้งของบา้น
53 housecharground varchar(1) ลกัษณะพื้นท่ีท่ีตั้งของบา้น
54 housesurveydate datetime วนั/เดือน/ปี ท่ีสาํรวจ จปฐ.
55 flag18fileexpo varchar(1) สถานการณ์ส่งออก 18 แฟ้ม
56 xgis varchar(55) ลองจิจูด                                                    (ปรับปรุง: 1 เมษายน 
57 ygis varchar(55) ละติจูด                                                      (ปรับปรุง: 1 เมษายน 

ตาราง  : house : บ้าน (มี 1 หลงั / 1 สถานบริการทีเ่ป็นบ้านนอกเขตรับผดิชอบ ทีค่่า villcode ลงท้ายด้วย 00 นอกจากนี้

จะเป็น                                     บ้านในเขตรับผดิชอบทั้งหมด)

สาํหรับ GISสาํหรับ GIS
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58 housepic blob รูปภาพบา้น (ยงัไม่ถูกใชง้าน)
59 nearhouse varchar(250) วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด
60 usernamedoc varchar(35) สถานท่ีใกลเ้คียงกบับา้นน้ี
61 headhealthhouse int(11) แพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจาํบา้นน้ี
62 dateupdate datetime รหสั (pid) ของแกนนาํสุขภาพประจาํบา้น

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 hcode PK int(11) รหสัสถานพยาบาล
3 animaltype PK varchar(2) ชนิดสัตวเ์ล้ียง
4 animalmale int(11) จาํนวนเพศผู ้
5 animalfemale int(11) จาํนวนเพศเมีย

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 hcode PK int(11) รหสัสถานพยาบาล
3 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ
4 noofves tinyint(11) จาํนวนภาชนะท่ีมีนํ้าขงั
5 noofgenusculex tinyint(11) จาํนวนภาชนะท่ีมีนํ้าขงัท่ีพบลูกนํ้ายงุลาย
6 comment varchar(300) บนัทึกเพิ่มเติม

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 hcode PK int(11) รหสัสถานพยาบาล
3 rqRoad varchar(1) ถนน, ทางสัญจร
4 rqelectric varchar(1) ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
5 rqwater varchar(1) ความตอ้งการนํ้าด่ืม, นํ้าใช้
6 rqtelephone varchar(1) ความตอ้งการโทรศพัท์
7 rqwaterarcul varchar(1) ความตอ้งการนสาํหรับทาํเกษตรกรรม
8 househeadoccupa varchar(3) อาชีพของเจา้บา้น
9 incomeavgyear int(11) รายไดเ้ฉล่ียต่อปี

10 realpersoninhouse int(11) จาํนวนคนท่ีอยูจ่ริงในบา้นหลงัน้ี

ตาราง  : houseanimal : สัตว์เลีย้งในบ้าน (ตามรหัสมาตรฐาน JHCIS)

ตาราง  : housegenusculex : การสํารวจลูกนํา้ยุงลายทีบ้่านนี้

ตาราง  : houserequest : ข้อมูลความต้องการด้านสาธารณูปโภคของบ้าน (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ทีด่ินทาํกนิ ฯลฯ)

ตาราง  : house : บ้าน (มี 1 หลงั / 1 สถานบริการทีเ่ป็นบ้านนอกเขตรับผดิชอบ ทีค่่า villcode ลงท้ายด้วย 00 นอกจากนี้

จะเป็น                                     บ้านในเขตรับผดิชอบทั้งหมด)
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11 land1 double จาํนวนท่ีดินทาํกินแบบ สปก. (ไร่)
12 land2 double จาํนวนท่ีดินทาํกินแบบ นส.3 (ไร่)
13 land3 double จาํนวนท่ีดินทาํกินแบบโฉนด (ไร่)

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 hcode PK int(11) รหสับา้น
3 vessel PK varchar(1) รหสัภาชนะเก็บนํ้าในบา้น
4 quantity int(11) ปริมาตรความจุรวม (ลิตร)

1 offid PK char(9) รหสั (5-9 หลกั Ref.chospital)
2 tel varchar(36) เบอร์โทรศพัท์
3 timeworkday varchar(100) เวลาเปิดใหบ้ริการในเวลาราชการ
4 timeweekend varchar(100) เวลาเปิดใหบ้ริการนอกเวลาราชการ
5 nationcode FK varchar(3) ค่าเร่ิมตน้สัญชาติ, เช้ือชาติ
6 religcode FK char(2) ค่าเร่ิมตน้ศาสนา
7 occupacode FK char(4) ค่าเร่ิมตน้อาชีพ

8 daystartrep tinyint(2)
9 monthstartrep tinyint(1)

10 dayendrep tinyint(2)
11 offid506 varchar(8) รหสัสถานบริการสาํหรับส่งออกขอ้มูล 506 (ไม่ใช่ offid)
12 offid504 varchar(12) รหสัสถานบริการสาํหรับส่งออกขอ้มูล 504 (ไม่ใช่ offid)
13 foodsbl double(5,0) ค่าแปลผล = ตํ่า สาํหรับ DTX แบบงดนํ้า, อาหาร
14 foodsbn double(7,0) ค่าแปลผล = ปกติ สาํหรับ DTX แบบงดนํ้า, อาหาร
15 foodsbr double(7,0) ค่าแปลผล = เส่ียง สาํหรับ DTX แบบงดนํ้า, อาหาร
16 foodnofsbl double(5,0) ค่าแปลผล = ตํ่า สาํหรับ DTX แบบไม่งดนํ้า, อาหาร
17 foodnofsbn double(7,0) ค่าแปลผล = ปกติ สาํหรับ DTX แบบไม่งดนํ้า, อาหาร
18 foodnofsbr double(7,0) ค่าแปลผล = เส่ียง สาํหรับ DTX แบบไม่งดนํ้า, อาหาร
19 upperhypern int(4)
20 lowerhypern int(4)

ตาราง  : houserequest : ข้อมูลความต้องการด้านสาธารณูปโภคของบ้าน (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ทีด่ินทาํกนิ ฯลฯ)

หมายเหตุ : ขอ้ 5,6,7 ใชส้าํหรับเป็นค่า default เม่ือเพิ่มคนใหม่ลงในฐานขอ้มูล

ตาราง  : office : ข้อมูลสถานบริการทีใ่ช้งานโปรแกรม JHCIS (รายละเอยีดของสถานบริการน้ัน)

ตาราง  : housevesselwater : ภาชนะกกัเกบ็นํา้ของบ้าน

ยกเลกิการใช้

ยกเลกิการใช้
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21 lowerhyperr int(4)
22 upperhyperh int(4)
23 s varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัอาทิตย์
24 mon varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัจนัทร์
25 tue varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัองัคาร
26 wed varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัพุธ
27 thu varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัพฤหสับดี
28 fri varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัศุกร์
29 sat varchar(255) งานการใหบ้ริการในวนัเสาร์
30 daydrugstore date วนัเร่ิมใชร้ะบบคลงัยา
31 subdistrictimport varchar(6) รหสัตาํบล (สาํหรับขอ้มูลประชากรท่ีจะนาํเขา้ใน JHCIS)
32 datevernow date วนั/เดือน/ปี เวอร์ชัน่ปัจจุบนั (ก่อนอพัเดท)
33 dateverupdatexx date ยกเลิกการใช้
34 diagoption char(1) เง่ือนไขการบนัทึกการวนิิจฉยั
35 diagautozcode char(1) เง่ือนไขการวนิิจฉยัรหสั z-code

36 drugorder char(1) เง่ือนไขการแสดงรูปภาพผูรั้บบริการ  - แสดงทนัที, - แสดงเม่ือคลิก

37 picturedisplay char(1) ลาํดบัการรับวคัซีน (ใชใ้นการนดัรับวคัซีนต่อไป)
38 dateverupdate date วนั/เดือน/ปี เวอร์ชัน่ท่ีอพัเดทล่าสุดในเคร่ืองฯ
38 money2opt char(1) เง่ือนไขบนัทึกจาํนวนเงินเรียกเก็บฯ
39 outcuprc char(1) เง่ือนไขการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิกรณี รพ.หลกัไม่ใช่ cup
40 optque char(1) เง่ือนไขการรอคิว    -รอคิวท่ีจุดตรวจ , แยกคิวตามจุด
41 optalgshow char(1) เง่ือนไขการแสดงขอ้มูลการแพย้า
42 toiletslope char(1) มีส้วมท่ีมีทางลาด (สาํหรับรถเขน็ผูพ้ิการ) หรือไม่
43 performancereform char(1) มีงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือไม่
44 disablecampus char(1) มีชมรมผูพ้ิการหรือไม่
45 clinicthairead char(1) มีคลินิกบริการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการท่ีบุคคลน้ีถูกบนัทึกไว้
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (program generate auto)

ตาราง  : office : ข้อมูลสถานบริการทีใ่ช้งานโปรแกรม JHCIS (รายละเอยีดของสถานบริการน้ัน)

ตาราง  : person : ประชากรในเขตรับผดิชอบทั้งหมดและนอกเขตรับผดิชอบทีม่ารอรับบริการ

ยกเลกิการใช้

version : 1st April 2013
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3 hcode int(11) รหสับา้น

4 prename varchar(20) คาํนาํหนา้
5 fname varchar(25) ช่ือ
6 lname varchar(35) นามสกุล
7 birth date วนัเกิด
8 sex varchar(1) รหสัเพศ   - 1 : ชาย, 2 : หญิง
9 idcard varchar(13) หมายเลขบตัรประชาชน

10 bloodgroup varchar(2) หมู่เลือด (A,B,AB,O)
11 bloodrh varchar(1) RH เลือด  (+, -)
12 allergic varchar(100) ยา/อาหารท่ีแพ ้(บนัทึกอิสระไม่ตอ้งบนัทึกดว้ยรหสั)
13 marystatus FK varchar(1) สถานะสมรส
14 educate FK varchar(1) วฒิุการศึกษา
15 occupa FK char(4) รหสัอาชีพ
16 nation FK varchar(3) รหสัสัญชาติ
17 origin FK varchar(3) เช้ือชาติ
18 intercode varchar(2) รหสัสถานะความเป็นต่างดา้ว
19 religion FK char(2) รหสัศาสนา
20 familyno tinyint(4) หมายเลขครอบครัว
21 familyposition varchar(1) รหสัตาํแหน่งในครอบครัว
22 income double รหสัรายไดเ้ฉล่ียต่อปี
23 typelive varchar(1) ประเภทท่ีอยูอ่าสัย
24 datein date วนัท่ียา้ยเขา้ฯ
25 dischargetype varchar(1) รหสัการจาํหน่าย
26 dischargedate date วนัท่ีจาํหน่าย
27 father varchar(50) ช่ือบิดา
28 fatherid varchar(13) เลขบตัรประชาชนบิดา
29 mother varchar(50) ช่ือมารดา
30 motherid varchar(13) เลขบตัรประชาชนมารดา
31 mate varchar(50) ช่ือคู่สมรส
32 mateid varchar(13) เลขบตัรประชาชนสมรส

ตาราง  : person : ประชากรในเขตรับผดิชอบทั้งหมดและนอกเขตรับผดิชอบทีม่ารอรับบริการ

version : 1st April 2013
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33 privatedoc varchar(100) แพทย,์ เจา้หนา้ท่ี ท่ีรักษาประจาํหรือบ่อยๆ

34 rightcode FK char(4) รหสัสิทธิ
35 rightno varchar(18) เลขท่ีบตัรสิทธิ
36 hosmain FK char(9) สถานบริการหลกั
37 hossub FK char(9) สถานบริการรอง
38 dateregis date วนัลงทะเบียนหลกั
39 datestart date วนัเร่ิมมีสิทธ์ิใชบ้ตัร
40 dateexpire date วนัหมดอายบุตัร
41 officework char(254) สถานท่ีทาํงาน (ใชก้รณี ออกรายงานประกนัสังคม)
42 hnomoi varchar(75) บา้นเลขท่ีตามทะเบียนราษฎร์
43 roadmoi varchar(50) ถนนตามทะเบียนราษฎร์
44 mumoi char(2) หมู่ท่ีตามทะเบียนราษฎร์
45 subdistcodemoi char(2) รหสัตาํบลตามทะเบียนราษฎร์
46 distcodemoi char(2) รหสัอาํเภอตามทะเบียนราษฎร์
47 provcodemoi char(2) รหสัจงัหวดัตามทะเบียนราษฎร์
48 postcodemoi char(5) รหสัไปรษณียต์ามทะเบียนราษฎร์
49 telephoneperson varchar(35) โทรศพัทท่ี์ติดต่อได้
50 hcodeoldin int(11) รหสับา้นเดิมก่อนยา้ยออก
51 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด
52 flag18fileexpo varchar(1) สถานะการส่งออก
53 messengername varchar(255) ช่ือ-สกุล ผูท่ี้แจง้เร่ืองผูป่้วย
54 messengeraddr varchar(255) ท่ีอยูผู่ท่ี้แจง้เร่ืองผูป่้วย
55 messengertel varchar(55) เบอร์โทรศพัทูท่ี้แจง้เร่ืองผูป่้วย
56 patientrelate varchar(255) ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย
57 mommilk int(11) จาํนวนเดือนท่ีใหน้มบุตร
58 persondisease varchar(350) โรคประจาํตวัของผูป่้วย (เก็บอิสระไม่ไดเ้ก็บเป็น icd10)
59 flagoffline char(1) สถานะการคียข์อ้มูล   - ออฟไลน์ , - ออนไลน์
60 nickname varchar(25) ช่ือเล่น
61 prenameeng varchar(25) คาํนาํหนา้ช่ือภาษาองักฤษ
62 fnameeng varchar(35) ช่ือภาษาองักฤษ

ตาราง  : person : ประชากรในเขตรับผดิชอบทั้งหมดและนอกเขตรับผดิชอบทีม่ารอรับบริการ
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63 lnameeng varchar(45) นามสกุลภาษาองักฤษ

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 hno varchar(75) บา้นเลขท่ี (ท่ีติดต่อไดจ้ริง)
4 road varchar(100) ถนน
5 mu char(2) หมู่ท่ี
6 subdistcode char(2) รหสัตาํบล
7 distcode char(2) รหสัอาํเภอ
8 provcode char(2) รหสัจงัหวดั
9 postcode char(5) รหสัไปรษณีย์

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 drugcode PK char(24) รหสัยา
4 daterecord date วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล
5 typedx char(1) ประเภทการวนิิจฉยัการแพย้า
6 levelalergic char(1) ระดบัการแพย้า
7 symptom char(2) ลกัษณะอาการของการแพย้า
8 remark varchar(300) ยงัไม่ถูกใชง้าน
9 informant char(1) รหสัผูใ้หป้ระวติัการแพย้า

10 informhosp char(5) รหสัสถานพยาบาลท่ีใหข้อ้มูลการแพย้า
11 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 ciga varchar(1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี
4 wisky varchar(1) พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์
5 exercise varchar(1) พฤติกรรมการออกกาํลงักาย
6 bigaccidentever varchar(1) ประวติัการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง
7 tonic varchar(1) พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

ตาราง  : personalergic : ข้อมูลการแพ้ยา

ตาราง  : personbehavior : พฤติกรรมสุขภาพ

ตาราง  : personaddresscontact : ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้จริง
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8 habitfoming varchar(1) การติดสาร-ยาเสพยติ์ด

9 drugbyyourseft varchar(1) การซ้ือยากินเอง
10 sugar varchar(1) พฤติกรรมการกินอาหารรสหวาน
11 salt varchar(1) พฤติกรรมการกินอาหารรสเคม็
12 flag18fileexpo varchar(1) สถานะการส่งออก 18 แฟ้ม
13 dateupdate date วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 chroniccode PK char(7) รหสัโรคเร้ือรัง
4 datefirstdiag date วนัท่ีวนิิจฉยัคร้ังแรก
5 datedxfirst date วนัท่ีติดตามล่าสุด
6 cup FK char(9) โรงพยาบาลท่ีรักษาประจาํ
7 behaviorrisk varchar(255) พฤติกรรมเส่ียงฯ
8 datedischart date วนัท่ีจาํหน่าย
9 typedischart varchar(2) ประเภทการจาํหน่าย

10 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด
11 flag18fileexpo varchar(1) สถานะการส่งออก 18 แฟ้ม
12 chronicclinic char(5) รหสัคลีนิกสาํหรับโรคเร้ือรังต่างๆ (โมเดลกาฬสินธ์ุ)

13 chronictype char(1)
ลาํดบัสาํคญัของโรคเร้ือรัง กรณีเป็นโรคเร้ือรังมากกวา่ 1 โรค 
(โมเดลกาฬสินธ์ุ)

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 chroniccode PK char(7) รหสัโรคเร้ือรัง
4 organcomplica PK char(2) อวยัวะท่ีภาวะแทรกซอ้น
5 comment varchar(300) บนัทึกเพิ่มเติม

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 relationcode PK varchar(5) รหสัความสัมพนัธ์ตามสายเลือด (มาตรฐาน JHCIS)

ตาราง  : personbehavior : พฤติกรรมสุขภาพ

ตาราง  : personchronicfamily : โรคเร้ือรังของญาติ

ตาราง  : personchroniccomplica : ภาวะแทรกซ้อนของโรคเร้ือรัง

ตาราง  : personchronic : ข้อมูลโรคเร้ือรังของตนเอง
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4 chroniccode PK char(7) รหสัโรคเร้ือรังของญาติ (icd10)

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 pcucode varchar(9) รหสัสถานบริการ
4 villcode PK varchar(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.villagecircle)
5 circleno PK tinyint(4) ลาํดบัท่ีชมรม (Ref.villagecircle)
6 dateregis date วนัท่ีเขา้ชมรม (เขา้เป็นสมาชิก)

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 cdeatha char(7) สาเหตุ a (icd10)
4 cdeathb char(7) สาเหตุ b (icd10)
5 cdeathc char(7) สาเหตุ c (icd10)
6 cdeathd char(7) สาเหตุ d (icd10)
7 odisease FK char(7) ภาวะอ่ืนท่ีเป็นสาเหตุหนุน (icd10)
8 deadcause FK char(7) สาเหตุหลกัท่ีทาํใหต้าย (icd10)
9 deliveryconcern varchar(1) สาเหตุการตายเก่ียวขอ้งกบัการคลอดบุตรหรือไม่

10 deaddate date วนัท่ีตาย
11 deadplace varchar(1) สถานท่ีตาย
12 source varchar(1) แหล่งขอ้มูลการเสียชีวติ
13 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด
14 flag18fileexpo varchar(1) สถานะการส่งออก 18 แฟ้ม

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 growcode PK char(2) รหสัพฒันาการ (มาตรฐาน สนย.)
4 agemonthcan double อาย ุ(เดือน)ท่ีทาํได้
5 datesurvey date วนัท่ีสาํรวจ
6 abnormal varchar(255) บนัทึกเพิ่มเติม เช่น สาเหตุท่ีไม่ผา่นพฒันาการนั้นๆ
7 flag18fileexpo varchar(1) สถานะการส่งออก 18 แฟ้ม

ตาราง  : persongrow : ข้อมูลพฒันาการเด็ก

ตาราง  : personcirclemember : ข้อมูลสมาชิกชมรมฯ

ตาราง  : persondeath : ข้อมูลการเสียชีวติ
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1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 pcucode FK varchar(9) รหสัสถานบริการ
4 villcode char(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.villagecircle)
5 schoolno tinyint(2) ลาํดบัท่ีโรงเรียน(Ref.village school)
6 classeducate tinyint(2) รหสัชั้นเรียน (Ref.cschoolclass)
7 classroom varchar(2) หอ้งเรียน (เลขท่ีหอ้งเรียน)

8 user varchar(50)
รหสัเจา้หนา้ท่ี สอ.ท่ีใหบ้ริการอนามยันกัเรียน (ประจาํท่ีโรงเรียน
นั้นๆ)

9 bcg char(1)
10 dt1 char(1)
11 dt2 char(1)
12 mmr char(1)
13 opv6 char(1)
14 nutritioncheck char(1)
15 rightcode varchar(2)
16 rightno varchar(20)
17 hosmain varchar(5)

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 pcucode varchar(9) รหสัสถานบริการ
4 villcode char(8) รหสัหมู่บา้น
5 templeno tinyint(4) ลาํดบัท่ีของศาสนสถาน (Ref.villagetemple)
6 membertype varchar(2) ชนิด (พระ, เณร, บาทหลวง ฯลฯ)

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 typecode PK varchar(2) รหสัประเภทผูน้าํ (Ref.cpersontype)
4 dateelect date วนัท่ีไดรั้บเลือก
5 dateretire date วนัท่ีพน้ตาํแหน่ง

ตาราง  : personstudent : ข้อมูลนักเรียน

ตาราง  : persontemplemem : ข้อมูลบุคคลในศาสนสถาน (ผู้ทีด่ํารงตําแหน่งทางศาสนา)

ตาราง  : persontype : ข้อมูลการดํารงตําแหน่งทางชุมชน

สาํหรับโปรแกรมเมอร์ใชใ้นการประมวลผล
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1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 registerno varchar(30) เลขทะเบียนผูพ้ิการ
4 dateregister date วนัข้ึนทะเบียน
5 dateexpire date วนัหมดอายบุตัร

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล (Ref.person)
2 pid PK int(11) รหสับุคคล (Ref.person)
3 typecode PK varchar(4) รหสัความพิการ (Ref.cpersoninconptlete)
4 unablelevel varchar(1) ระดบัความรุนแรง
5 datefound date วนัท่ีตรวจพบ
6 disabcause char(1) สาเหตุความพิการ
7 diagcode char(7) รหสัโรค (ICD10) กรณีความพิการมีสาเหตุจากการป่วย
8 datestartunable date วนัท่ีเร่ิมมีความพิการ
9 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 unableproblemcode PK varchar(3) รหสัปัญหาท่ีเกิด

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 needcode PK varchar(3) รหสัความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล
2 pid PK int(11) รหสับุคคล
3 helpcode PK varchar(3) รหสัการใหก้ารช่วยเหลือ
4 datehelp date วนัท่ีใหก้ารช่วยเหลือ
5 provider varchar(2) องคก์รท่ีใหก้ารช่วยเหลือ

ตาราง  : personunable2prob : ปัญหาทีเ่กดิเน่ืองมาจากสาเหตุความพกิาร

ตาราง  : personunable3need : ความต้องการความช่วยเหลอืของผู้พกิาร

ตาราง  : personunable4help : รายละเอยีดการช่วยเหลอืผู้พกิาร

ตาราง  : personunable : ข้อมูลผู้พกิาร

ตาราง  : personunable1type : ข้อมูลรายละเอยีดความพกิาร
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1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ
2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น
3 villno tinyint(4) หมู่ท่ี
4 villname varchar(100) ช่ือหมู่บา้น
5 villmetro varchar(1) เขตท่ีตั้ง - 2. เทศบาล, 2. อบต., 3.ทั้งสองเขต
6 cup char(9) รหสัโรงพยาบาลหลกั
7 postcode char(5) รหสัไปรษณีย์
8 latitude double ละติจูด
9 longitude double ลองจิจูด

10 ntraditional smallint(4) จาํนวนแพทยแ์ผนไทย แพทยพ์ื้นบา้น แพทยท์างเลือก
11 nmonk smallint(4) จาํนวนพระในชุมชน
12 nreligionleader smallint(5) จาํนวนผูใ้นศาสนาในชุมชน
13 nbroadcast tinyint(2) จาํนวนหอกระจายข่าว
14 nradio tinyint(3) จาํนวนสถานีวทิยชุุมชน
15 npchc tinyint(3) จาํนวนศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
16 nshop smallint(5) จาํนวนร้านขายของชาํ
17 nfoodshop smallint(5) จาํนวนร้านอาหาร
18 nstall smallint(5) จาํนวนหาบเร่ แผงลอย
19 nraintank smallint(5) จาํนวนถงัเก็บนํ้าฝน
20 wastewater char(1) บ่อกาํจดันํ้าเสียในชุมชน
21 garbage char(1) สถานท่ีกาํจดัขยะในชุมชน
22 outdate date วนัท่ีแยกชุมชนออกนอกเขต
23 numactually smallint(5) จาํนวนแหล่งอบายมุข
24 numstateless smallint(5) จาํนวนชุมชนต่างดา้ว
25 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ (Ref.village)
2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.village)
3 businessno PK int(11) หมายเลขผูป้ระกอบการ
4 businessname varchar(255) ช่ือสถานประกอบการ

ตาราง  : villagebusiness : สถานประกอบการ

ตาราง  : village : ข้อมูลหมู่บ้านในเขตรับผดิชอบและหน่ึงหมู่บ้านนอกเขต
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5 businesstype FK varchar(2) ประเภท
6 address varchar(255) ท่ีอยู ่(เลขท่ี, หมู่ท่ี, ตาํบล, อาํเภอ, จงัหวดั)
7 owner varchar(255) ช่ือเจา้ของกิจการ
8 regis varchar(1) สถานะการข้ึนทะเบียน
9 yearmonthopen varchar(6) เดือน/ปี ท่ีเปิดดาํเนินการ

10 yearmonthclose varchar(6) เดือน/ปี ท่ีปิดดาํเนินการ
11 foodanddrink char(1) ตรวจสอบการขายอาหารสาํเร็จและเคร่ืองด่ืม (ขาย/ไม่ขาย)
12 freshmart char(1) ตรวจสอบการขายอาหารสด (0 = ไม่ขาย, 1 = ขาย, 9 = ไม่ทราบ)
13 alchoholpermit char(1) ตรวจสอบการขายบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์(ขาย/ไม่ขาย)
14 amountemployeem int(5) จาํนวนพนกังานชาย (คน)
15 amountemployeef int(5) จาํนวนพนกังานหญิง (คน)
16 dateupdate date วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล
17 xgis varchar(55) ลองจิจูด                                                    (ปรับปรุง: 1 เมษายน 
18 ygis varchar(55) ละติจูด                                                      (ปรับปรุง: 1 เมษายน 
19 hcodebusines int(11) รหสับา้น (house hcode) กรณีท่ีบา้นนั้นเป็นสถานประกอบการดว้ย
20 in0440 int(11) รหสัตลาดสดท่ีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ (Ref.village)
2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.village)
3 circleno PK tinyint(4) ลาํดบัท่ีชมรม
4 circlename varchar(255) ช่ือชมรม
5 circletype varchar(2) ประเภทชมรม 01: ส่งเสริมสุขภาพ, 05: สูงอาย,ุ 10 : To be Number1
6 address varchar(255) ท่ีอยุ่
7 register varchar(1) สถานะการข้ึนทะเบียน
8 yearstarty varchar(4) ปีท่ีเร่ิมดาํเนินกิจกรรม
9 fund int(11) ทุนสนบัสนุน (บาท)

10 chairman varchar(50) ประธานชมรม

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ (Ref.village)
2 villCode PK char(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.village)
3 communityno PK int(11) ลาํดบัท่ีชุมชน
4 communityname varchar(100) ช่ือชุมชน

ตาราง  : villagecircle : ข้อมูลชมรมฯ

ตาราง  : villagecommunity : ชุมชนย่อยในหมู่บ้าน

ตาราง  : villagebusiness : สถานประกอบการ

สาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GIS
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1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ (Ref.village)

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.village)

3 schoolno PK tinyint(2) ลาํดบัท่ี

4 schoolname varchar(200) ช่ือโรงเรียน

5 depend varchar(2) หน่วยงานสังกดั

6 maxclass varchar(1) ชั้นสูงสุด (รหสั)

7 address varchar(200) ท่ีอยู่

8 amountteacherm int(11) จาํนวนครู (ชาย)

9 amountteacherf int(11) จาํนวนครู (หญิง)

10 user varchar(20) เจา้หนา้ท่ี สอ. ท่ีประสานงานกบัทางโรงเรียน

11 teacherhealthcare varchar(35) ครูผูป้ระสานงานกบัทาง สอ.

12 telephone varchar(35) เบอร์โทรศพัทโ์รงเรียน

13 dateupdate date วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด

14 xgis varchar(55)
ลองจจูด                                                    (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

15 ygis varchar(55)
ละตจูด                                                      (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

16 studenthead smallint(6)

17 studentfda smallint(6)

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ (Ref.village)

2 villcode PK varchar(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.village)

3 templeno PK tinyint(4) ลาํดบัท่ี

4 templename varchar(100) ช่ือศาสนสถาน

5 religion FK varchar(1) ศาสนา

6 characteristic varchar(2) ลกัษณะเฉพาะ เช่น วดั , สาํนกัสงฆ,์ ........

7 address varchar(100) ท่ีอยุ,่ ท่ีตั้ง

8 xgis varchar(55)
ลองจจูด                                                    (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

9 ygis varchar(55)
ละตจูด                                                      (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

10 healthytemple char(1) เป็นวดัส่งเสริมสุขภาพหรือไม่

ตาราง  : villageschool : ข้อมูลโรงเรียน

สาํหรับโปรแกรมเมอร์ใชใ้นการประมวลผล

ตาราง  : villagetemple : ข้อมูลศาสนสถานในเขตรับผดิชอบ

สาํหรับ GIS

สาํหรับ GIS

สาํหรับ GISสาํหรับ GIS

สาํหรับ GIS

สาํหรับ GISสาํหรับ GIS

สาํหรับ GISสาํหรับ GIS
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ลาํดับ NAME KEY TYPE DESCRIPTION

1 pcucode PK varchar(9) รหสัสถานบริการ (Ref.village)

2 villcode PK varchar(8) รหสัหมู่บา้น (Ref.village)

3 waterno PK tinyint(4) ลาํดบัท่ี

4 watertype varchar(3) ประเภทนํ้า (Ref.cwatertype)

5 owner varchar(1) หน่วยงานผูส้ร้าง

6 operater varchar(1) หน่วยงานท่ีดูแลบาํรุงรักษา

7 enableuse tinyint(4) สถานะการใชง้าน - 1 = ใชง้านได,้ 0 = ชาํรุด

8 quality tinyint(4) คุณภาพ - 1 = ไดม้าตรฐาน, 0 = ไม่ไดม้าตรฐาน

9 dateupdate date วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด

10 xgis varchar(55)
ลองจจูด                                                    (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

11 ygis varchar(55) ละติจูด                                                      (ปรับปรุง: 1 เมษายน 

1 pcucodeperson PK varchar(9) รหสัสถานบริการบุคคล

2 pid PK int(11) รหสับุคคล

3 fptype varchar(1) วธีิคุมกาํเนิดท่ีสาํรวจล่าสุด

4 reasonnofp varchar(1) รหสัเหตุผลการไม่คุมฯ (กรณีไม่คุมกาํเนิด)

5 childalive tinyint(4) จาํนวนบุตรท่ียงัมีชีวติ

6 motherpomotion varchar(4) ปีท่ีไดเ้ป็นแม่ตวัอยา่ง

7 datesurvey date วนัท่ีสาํรวจ

8 flag18fileexpo varchar(1) สถานะการส่งออก 18 แฟ้ม

9 dateupdate datetime วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด

10 abortion tinyint(2) จาํนวนการแทง้บุตร (คร้ัง)

11 stillbirth tinyint(2) จาํนวนทารกตายในครรภ ์หรือตายคลอด

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 businessno PK int(11) ลาํดบัท่ีสถานบริการ

4 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ

ตาราง  : villagebusiness5venom : การตรวจสารปนเป้ือนในอาหารสด (Ref. 3.villagebusiness5venomdetail)

ตาราง  : women : ข้อมูลหญงิวยัเจริญพนัธ์

ตาราง  : villagewater : ข้อมูลแหล่งนํา้สาธารณะ

สาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GIS
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ลาํดับ NAME KEY TYPE DESCRIPTION

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 businessno PK int(11) ลาํดบัท่ีสถานบริการ

4 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ

5 freshfood PK varchar(4) อาหารสดท่ีตรวจ

6 venom01 char(1) ตรวจสารกนัรา (1:พบ, 0: ไม่พบ, 8: ไม่ตรวจ)

7 venom02 char(1) ตรวจสารบอแร็กซ์ (1:พบ, 0: ไม่พบ, 8: ไม่ตรวจ)

8 venom03 char(1) ตรวจสารฟอกขาว (1:พบ, 0: ไม่พบ, 8: ไม่ตรวจ)

9 venom04 char(1) ตรวจสารฟอร์มาลีน (1:พบ, 0: ไม่พบ, 8: ไม่ตรวจ)

10 venom05 char(1) ตรวจสารเร่งเน้ือแดง (1:พบ, 0: ไม่พบ, 8: ไม่ตรวจ)

11 venom06 char(1) ตรวจสารยาฆ่าแมลง (1:พบ, 0: ไม่พบ, 8: ไม่ตรวจ)

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 foodshopno PK int(11) ลาํดบัท่ีร้านอาหารสาํเร็จ

4 foodshopname varchar(255) ช่ือร้านอาหาร

5 foodshoptype varchar(2) ประเภอร้านอาหาร

6 address varchar(255) ท่ีตั้งร้านอาหาร

7 owner varchar(255) ช่ือเจา้ของร้านอาหาร

8 regis varchar(1)

9 yearmonthopen varchar(6)

10 yearmonthclose varchar(6)

11 foodanddrink char(1) ยกเลิกการใช้

12 freshmart char(1) ขายอาหารสดดว้ยหรือไม่

13 alchoholpermit char(1) ขายบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลห์รือไม่

14 amountemployeem int(5)

ตาราง  : villagebusiness5venomdetail : ข้อมูลอาหารสดทีไ่ด้รับการตรวจสารปนเป้ือน 6 ชนิด

ตาราง  : villagefoodshop : ข้อมูลร้านอาหารสําเร็จ

ยงัไม่ถูกใช้งาน

ั ไ ่ ใ ้
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ลาํดับ NAME KEY TYPE DESCRIPTION

15 amountemployeef int(5)

16 dateupdate date วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล
17 xgis varchar(55) ลองจิจูด                                                    (ปรับปรุง: 1 เมษายน 
18 ygis varchar(55) ละติจูด                                                      (ปรับปรุง: 1 เมษายน 

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 foodshopno PK int(11) ลาํดบัท่ีร้านอาหารสาํเร็จ

4 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 foodshopno PK int(11) ลาํดบัท่ีร้านอาหารสาํเร็จ

4 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ

5 foodfrycode PK varchar(4)
อาหารทอดทตรวจ (เชน หมูทอด, เนอทอด, กลวยแขก, เตาหูทอด 
ฯลฯ)

6 oiltype char(2) ชนิดของนํ้ามนัท่ีใชท้อด (01: ปาลม์, 02: รําขา้ว, 03: ถัว่เหลือง)

7 oilbrand char(2) ยีห่อ้ของนํ้ามนัทอดซํ้ า

8 houruse int(11) จาํนวนชัว่โมงท่ีใชน้ํ้ามนัทอดซํ้ า

9 changeoil char(1) ลกัษณะการเปล่ียนนํ้ามนัทอด

10 shoplocate char(1) บริเวณท่ีตั้งร้านอาหาร

11 oilresult char(1) ผลตรวจปริมาณสารโพล่าร์

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 foodshopno PK int(11) ลาํดบัท่ีร้านอาหารสาํเร็จ

4 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ

5 stdlevel char(1)
ผลการตรวจมาตรฐาน (0: ไม่ผา่นเกณฑ,์ 1: ผา่นระดบัดี, 2: ผา่น
ระดบัดีมาก)

ตาราง  : villagefoodshopstd : การตรวจมาตรฐานร้านอาหารสําเร็จ

ตาราง  : villagefoodshop : ข้อมูลร้านอาหารสําเร็จ

ตาราง  : villagefoodshopoildup : การตรวจการใช้นํา้มันทอดซ้ําในอาหารประเภททอด

ตาราง  : villagefoodshopoildupdetail : ข้อมูลอาหารประเภททอดทีไ่ด้รับการตรวจการใช้นํา้มันทอดซ้ํา

ยงัไม่ถูกใช้งาน

สาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GIS
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ลาํดับ NAME KEY TYPE DESCRIPTION

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 toiletno PK int(11) ลาํดบัท่ีสุขา

4 toiletname varchar(255) ช่ือสุขา

5 toilettype varchar(2) ประเภทหอ้งสุขา

6 submale tinyint(4) จาํนวนหอ้งนํ้าชาย

7 subfemale tinyint(4) จาํนวนหอ้งนํ้าหญิง

8 dateupdate date วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล

9 xgis varchar(55)
ลองจจูด                                                    (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

10 ygis varchar(55)
ละตจูด                                                      (ปรบปรุง: 1 เมษายน 
2556)

1 pcucode PK varchar(5) รหสัสถานบริการ

2 villcode PK char(8) รหสัหมู่บา้น

3 toiletno PK int(11) ลาํดบัท่ีสุขา

4 datesurvey PK date วนัท่ีสาํรวจ

5 stdlevel char(1) ผลการตรวจมาตรฐาน

ตาราง  : villagetoilet : ข้อมูลสุขา (ส้วมสาธารณะ)

ตาราง  : villagetoiletstd : การตรวจมาตรฐานสุขา (ส้วมสาธารณะ)

สาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GISสาํหรับ GIS
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