person

ตารางเกี่ยวกับ บุคคล

field name

database type key

discription

ID_Person

int(13)

NS_Name

varchar(50)

ID_Position

int(11)

Nick_Name

varchar(20)

ชื่ อเรี ยก

ID_Group

int(11)

ไอดีกลุ่ม

Working

tinyint(4)

สถานะการทางาน

Enable_Event

tinyint(2)

ระดับการใช้งาน

department
field name
id_department

PRI ไอดีบุคคล
ชื่ อ สกุล
ไอดีตาแหน่ง

ตารางเกี่ยวกับ หน่วยงาน

database type key
int(3)

discription

PRI ไอดีหน่วยงาน

name_department

varchar(25)

ชื่ อหน่วยงาน

fullname_department

varchar(50)

ชื่ อเต็มหน่วยงาน

pass_department

varchar(10)

รหัสผ่านหน่วยงาน

type_department

int(1)

ชนิดของหน่วยงาน

enable_dep

int(1)

สถานะหน่วยงาน

main_case
field name
id_main_case

ตารางเกี่ยวกับ ความเสี่ ยงหลัก

database type key
int(11)

discription

PRI ไอดีความเสี่ ยงหลัก

name_main_case

varchar(100)

ชื่ อความเสี่ ยงหลัก

shortname

varchar(100)

ชื่ อสั้นความเสี่ ยงหลัก

groups_access

varchar(100)

id_department ที่เป็ นกลุ่ม เข้าถึง

sort_by

int(3)

เรี ยงลาดับ

is_use

int(3)

สถานะใช้งาน

report

ตารางเกี่ยวกับ การรายงานความเสี่ ยง

field name
id_report

database type key
int(11)

discription

PRI ไอดีของความเสี่ ยง

sex

varchar(7)

เพศ

hn

varchar(13)

HN

an

varchar(13)

AN

age

varchar(4)

อายุ

m_events

varchar(1)

เหตุการเฝ้ าระวัง,เหตุการณ์ที่เกิดแล้ว

force_physical

int(2)

ระดับความเสี่ ยง nonclinic

force_clinic_general

char(2)

ระดับความเสี่ ยงคลินิกทัว่ ไป

force_clinic_special

char(2)

ระดับความเสี่ ยงคลินิกเฉพาะทาง

date

วันที่ส่งความเสี่ ยง

datetime_event

datetime

วันที่เวลาที่เกิดเหตุ

department_me

int(3)

ไอดีหน่วยงานที่แจ้งเหตุ

department_refer

int(3)

ไอดีหน่วยงานที่แก้ไขเหตุ

sumarize

text

รายละเอียดที่เกิดเหตุ

risk_image

varchar(100)

date_add

รหัสรู ปภาพ

datetime_risk_add

timestamp

สแตมป์ เวลาที่เพิ่มความเสี่ ยง

see_id_person

varchar(10)

ไอดีผพู ้ บเหตุการณ์

time_repair

case_report
field name
id_case
name_case

date

กาหนดเวลาที่จะแก้ไข

ตารางเกี่ยวกับ ความเสี่ ยงย่อย

database type key
int(10)
varchar(100)

discription

PRI ไอดีเรื่ องความเสี่ ยง
ชื่ องเรื่ องของความเสี่ ยง

id_main_case

int(3)

ไอดีความเสี่ ยงหลัก

is_use

int(3)

สถานะใช้งาน

case_select
field name

ตารางเกี่ยวกับ รายงานความเสี่ ยงย่อย

database type key

discription

id_case_select

int(11)

id_report

int(11)

ไอดีเหตุการณ์ที่แจ้ง

id_case

int(11)

ไอดีเรื่ องความเสี่ ยงที่เลือก

operate
field name

PRI ไอดี

ตารางเกี่ยวกับ รายงานแก้ไขความเสี่ ยง

database type key

discription

id_operate

int(11)

PRI ไอดีแก้ไขความเสี่ ยง

id_report

int(11)

ไอดีความเสี่ ยงที่แจ้ง

time_repair

date

ระยะเวลาที่แก้ไข

edit_time_repair

datetime

วันเวลาที่ลงแก้ไข

department_repair

varchar(30)

หน่วยงานที่แก้ไข

analysis_RCA

text

การวิเคราะห์ปัญหา

protect_risk

text

มาตรการแก้ไข

date_operate

datetime

วันที่ทีมงานแจ้ง

head_department

varchar(30)

status_operate

int(1)

rm_assessment

varchar(20)

detail_assessment

ชื่ อหัวหน้าหน่วยงานที่ลงแก้ไข
สถานะการแก้ไข
ความเหมาะสมในการแก้ไข

text

คาอธิ บายของการให้ความเหมาะสม

rm_surveillance_risk
field name

ตารางเกี่ยวกับ ความเสี่ ยงที่เฝ้ าระวัง

id_surveillance_risk

int(11)

name_surveil_risk

varchar(100)

ี่ ง
รายการเฝ้ าระวังความเสย

force_risk

varchar(20)

ระดับความรุนแรง

analysis_RCA

text

สาเหตุทเี่ กิด

protect_risk

text

วิธแ
ี ก ้ไข

id_main_case

varchar(10)

ี่ ง
ไอดีกลุม
่ หลักความเสย

id_department

varchar(10)

ี่ ง
ไอดีแผนกผู ้เฝ้ าระวังความเสย

database type key
PRI

discription
ไอดีเฝ้ าระวัง

rm_surveillance_report ตารางเกี่ยวกับ รายงานความเสี่ ยงที่เฝ้ าระวัง
field name
database type key
discription
id_surveillance_report

int(11)

PRI

ไอดี

id_surveillance_risk

int(11)

ี่ ง
ไอดีรายการความเสย

force_in_report

varchar(20)

ี่ ง
ระดับของความเสย

date_event

varchar(20)

วันทีเ่ กิดเหตุ

amount_per_day

int(10)

จานวนทีเ่ กิด

comment

text

เตือนความจา

d_update

timestamp

วันเวลาทีเ่ พิม
่

