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Case Report / Record FormCase Report / Record Form

A printed, optical, or electronic document designed to A printed, optical, or electronic document designed to 

record all of the record all of the protocol required informationprotocol required information to be to be record all of the record all of the protocol required informationprotocol required information to be to be 

reported to the sponsor on reported to the sponsor on each trial subjecteach trial subject..

International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use .



C  R t / R d FC  R t / R d F

็ ้ ่ ็็ ้ ่ ็

Case Report / Record FormCase Report / Record Form

 ควรเกบ็เฉพาะข้อมลูทีจาํเป็นสาํหรบัการตอบคาํถามการควรเกบ็เฉพาะข้อมลูทีจาํเป็นสาํหรบัการตอบคาํถามการ

วิจยัเท่านัน้วิจยัเท่านัน้วจยเทานนวจยเทานน

 ใช้บนัทึกข้อมลูของ ใช้บนัทึกข้อมลูของ subject subject ตัง้แต่ตัง้แต่ recruitment recruitment จนถึงจนถึงูู jj

สิ้นสดุการศึกษาของแต่ละรายสิ้นสดุการศึกษาของแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น completion, completion, 

ืืdrop out drop out หรือ หรือ loss to followloss to follow--upup



Patient file

(source document)

CRF 

(paper or electronic)(source document) (paper or electronic)



Source DocumentSource Document

•• Hospital data collection formHospital data collection form

•• Medical recordsMedical records

•• Laboratory resultsLaboratory results

•• OthersOthers

Case Record FormCase Record Form



Data/CRF DesignData/CRF Design

์์วตัถปุระสงคห์ลกัของการออกแบบ วตัถปุระสงคห์ลกัของการออกแบบ CRFCRF  คือคือ

ื่ ใ ้ ้ ี่ ้ื่ ใ ้ ้ ี่ ้1.1. เพอใหครอบคลมุขอมลูทตองการเพอใหครอบคลมุขอมลูทตองการ

22 เพื่อลดความผิดพลาดของการบนัทึกข้อมลใน เพื่อลดความผิดพลาดของการบนัทึกข้อมลใน CRF CRF 2.2. เพอลดความผดพลาดของการบนทกขอมลูใน เพอลดความผดพลาดของการบนทกขอมลูใน CRF CRF 

3.3. เพื่อลดความผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมลูจาก เพื่อลดความผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมลูจาก CRFCRF  ูู

เข้าโปรแกรมวิเคราะห์เข้าโปรแกรมวิเคราะห์



Data/CRF DesignData/CRF DesignData/CRF DesignData/CRF Design

: : แบบบนัทึกข้อมลูงานวิจยัควรได้รบัการออกแบบร่วมกนัแบบบนัทึกข้อมลูงานวิจยัควรได้รบัการออกแบบร่วมกนั

โดยโดยคณะผูว้ิจยัคณะผูว้ิจยั  นักสถิตินักสถิติ  นักบริหารจดัการข้อมลูนักบริหารจดัการข้อมลู



PlanningPlanninggg

Develop the list of variables that need to be collected.Develop the list of variables that need to be collected.

 Id tif  th  b t  f  th  d t  t  b  ll t dId tif  th  b t  f  th  d t  t  b  ll t d Identify the best source for the data to be collected.Identify the best source for the data to be collected.

Determine the timing and availability of the data to be Determine the timing and availability of the data to be Determine the timing and availability of the data to be Determine the timing and availability of the data to be 

collected.collected.

Determine the data management system.Determine the data management system.

Determine the regulatory requirements for the study.Determine the regulatory requirements for the study.



ั ่ั ่ตวัอย่างตวัอย่าง



DevelopmentDevelopmentpp
Content standardsContent standards

Formatting standardsFormatting standards

CRF Version ControlCRF Version Control

QC Review for programmabilityQC Review for programmabilityQC Review for programmabilityQC Review for programmability

PrePre--TestingTestingPrePre TestingTesting

Review and Approval of Final CRFsReview and Approval of Final CRFs

Convert CRFs to a PDF document for use in the fieldConvert CRFs to a PDF document for use in the field



Content standards (Content standards (11))(( ))
 ID number on each pageID number on each page

Key variables that identify subject & research event Key variables that identify subject & research event 

((ID numberID number, , date of study visit date of study visit / event, event / / event, event / visit codevisit code, , 

and ID of and ID of person completing formperson completing form))and ID of and ID of person completing formperson completing form))

Dated signatures by a PI or their IRB approved Dated signatures by a PI or their IRB approved Dated signatures by a PI or their IRB approved Dated signatures by a PI or their IRB approved 

designee on the studydesignee on the study



Content standards (Content standards (22))(( ))
Header including Header including 

study namestudy name, , form nameform name, , form numberform number,, version dateversion date,… ,… 

Footer including Footer including 

form nameform name, , form numberform number,, page numberpage number,…,…

Provide variable definitions and abbreviated Provide variable definitions and abbreviated Provide variable definitions and abbreviated Provide variable definitions and abbreviated 

instructions on the CRF wherever applicableinstructions on the CRF wherever applicable



Subject identification (ID) :Subject identification (ID) :

Confidential and sensitive issueConfidential and sensitive issue

NEVER use the subject’s name, medical record NEVER use the subject’s name, medical record 

b   iti / t b   iti / t bbnumber, or citizen/passport number, or citizen/passport numbernumber

U i   i iti l f fi t  & U i   i iti l f fi t  & Using an initial of first name & surnameUsing an initial of first name & surname

Ad ti  h it l bAd ti  h it l bAdapting hospital numberAdapting hospital number



Subject identification (ID)Subject identification (ID) : Example : Example 

NameName EEgg--AnongAnong SSukdeeukdee

HNHN 278278//4444

Subject ID Subject ID ESES2784427844Subject ID Subject ID ESES2784427844





รปูแบบของคําถาม รปูแบบของคําถาม ((๑๑))

1.1. แต่ละคาํถามควรมีเลขที่กาํกบัแต่ละคาํถามควรมีเลขที่กาํกบั

2.2. ควรจดัคาํถามเป็นหมวดหมู่ เช่น ข้อมลูทัว่ไปควรจดัคาํถามเป็นหมวดหมู่ เช่น ข้อมลูทัว่ไป, , ประวตัิประวตัิ
การได้รบัยาการได้รบัยา   การตรวจร่างกายการตรวจร่างกายการไดรบยาการไดรบยา, , การตรวจรางกายการตรวจรางกาย



การจดัคาํถามเป็นหมวดหม่การจดัคาํถามเป็นหมวดหม่ ((๑๑))ูู ((๑๑))

Step (Step (11):):

Consider how many sections will be in the CRFConsider how many sections will be in the CRF



CRF consists many sections :CRF consists many sections :CRF consists many sections :CRF consists many sections :

 ScreeningScreeningScreeningScreening

 Baseline assessmentBaseline assessment

 Follow up visitFollow up visit

 Concomitant medicationConcomitant medication

 Adverse eventAdverse event

 End of studyEnd of study



Adverse event
End of trial

B li t
Follow up visit

Concomitant medication

Screening
Baseline assessment



CRFCRFการจดัคาํถามเป็นหมวดหม่ การจดัคาํถามเป็นหมวดหม่ ((๒๒))การจดคาถามเปนหมวดหม ูการจดคาถามเปนหมวดหม ู((๒๒))

Step (Step (22):):

How many parts will be each sectionHow many parts will be each section



Screening FormScreening Form
Medical history

E l i h kli t

Informed consent

y

Inclusion checklist

Exclusion checklist



Baseline assessment
????

laboratory investigationlaboratory investigation

????

physical examinationphysical examination

laboratory investigationlaboratory investigation



CRFCRFการจดัคาํถามเป็นหมวดหม่การจดัคาํถามเป็นหมวดหม่ ((๓๓))การจดคาถามเปนหมวดหมูการจดคาถามเปนหมวดหมู ((๓๓))

Step (Step (33):):

Detail information/data need to recorded in each partDetail information/data need to recorded in each part



I l i  h kli tInclusion checklist YESYES NoNo

 11.. Is the subject nonIs the subject non--lactating female ?lactating female ?  

22.. Is the subject Is the subject 1818--40 40 years of age ?years of age ?  

33.. Is the subject pregnant ?Is the subject pregnant ?  

44.. Is the subject able to return to clinic Is the subject able to return to clinic  
monthly for monthly for 4  4  months ?months ?



Information to be collected/recorded in CRF :Information to be collected/recorded in CRF :

 The patientsThe patients

 The administration of drugThe administration of drug

 The outcome of assessmentThe outcome of assessment

 The safetyThe safety



รปูแบบของคําถาม รปูแบบของคําถาม ((๒๒))

3.3. ไม่ควรถามคาํถามเดียวกนัซํา้ เช่น ถามทัง้วนัเกิดและไม่ควรถามคาํถามเดียวกนัซํา้ เช่น ถามทัง้วนัเกิดและ
อายุอายุ

44 คาํถามที่เป็นรปภาพ ควรมีการอธิบายที่ชดัเจนคาํถามที่เป็นรปภาพ ควรมีการอธิบายที่ชดัเจน4.4. คาถามทเปนรปูภาพ ควรมการอธบายทชดเจนคาถามทเปนรปูภาพ ควรมการอธบายทชดเจน

5.5. เป็นภาษาที่ง่ายเป็นภาษาที่ง่าย

6.6. คาํนิยามควรเป็นสากลคาํนิยามควรเป็นสากล



รปูแบบของคําถาม รปูแบบของคําถาม ((๓๓))

7.7. คาํถามควรสัน้ ดงันัน้จึงไม่จาํเป็นต้องเป็นประโยคที่คาํถามควรสัน้ ดงันัน้จึงไม่จาํเป็นต้องเป็นประโยคที่
สมบรูณ์สมบรูณ์

88 ควรหลีกเลี่ยงคาํถามเชิงลบควรหลีกเลี่ยงคาํถามเชิงลบ8.8. ควรหลกเลยงคาถามเชงลบควรหลกเลยงคาถามเชงลบ

9.9. ไม่ควรเป็นคาํถามเชิงซ้อน เช่น ไม่ควรเป็นคาํถามเชิงซ้อน เช่น Is the patient fully Is the patient fully p yp y
ambulatory and on a regular diet?ambulatory and on a regular diet?

็ ใ ้ ไ ไ ใ็ ใ ้ ไ ไ ใ10.10. คาํอธิบายควรเป็นเชิงบวก เช่น บอกให้ทาํอะไร ไมใ่ช่คาํอธิบายควรเป็นเชิงบวก เช่น บอกให้ทาํอะไร ไมใ่ช่
บอกว่าไม่ควรทาํอะไรบอกว่าไม่ควรทาํอะไรบอกวาไมควรทาอะไรบอกวาไมควรทาอะไร



รปูแบบของคําถาม รปูแบบของคําถาม ((๔๔))

11.11. แต่ละข้อคาํถามควรมีหมายเลขข้อแต่ละข้อคาํถามควรมีหมายเลขข้อ

12.12. ควรหลีกเลี่ยงการใช้คาํถามย่อย ภายในแต่ละข้อควรหลีกเลี่ยงการใช้คาํถามย่อย ภายในแต่ละข้อ
คาํถามคาํถามคาถามคาถาม



รปูแบบของคาํตอบ รปูแบบของคาํตอบ ((๑๑))ูู (( ))

1.1. คาํตอบควรอยู่ถดัจากคาํถามคาํตอบควรอยู่ถดัจากคาํถาม

ํ ป็ ํ ี่ ป็ ไป ั ้  ํ ป็ ํ ี่ ป็ ไป ั ้  2.2. คาตอบควรเปนคาตอบทเปนไปทงหมด และควรตอบคาตอบควรเปนคาตอบทเปนไปทงหมด และควรตอบ

ได้ ได้ 11  คาํตอบเท่านัน้คาํตอบเท่านัน้

3.3. ควรหลีกเลี่ยงคาํถามแบบเปิดควรหลีกเลี่ยงคาํถามแบบเปิด



รปูแบบของคาํตอบ รปูแบบของคาํตอบ ((๒๒))ูู (( ))

่ไ ไ ้ ไ ้ ใ ้่ไ ไ ้ ไ ้ ใ ้4.4. กรณีทีไม่มีคาํตอบ จะไม่เว้นว่างไว้ ให้มีช่อง กรณีทีไม่มีคาํตอบ จะไม่เว้นว่างไว้ ให้มีช่อง “not “not 

available”  “NA” available”  “NA” หรือ หรือ “not done” “not done” ไว้สาํหรบัเลือกไว้สาํหรบัเลือกavailable , NA  available , NA  หรอ หรอ not done  not done  ไวสาหรบเลอกไวสาหรบเลอก



รปูแบบของคาํตอบ รปูแบบของคาํตอบ ((๒๒))ูู (( ))

ใ ้ ใใ ้ ใ5.5. ควรให้คาํตอบอยู่ในทิศทางเดียวกนัทกุคาํถามควรให้คาํตอบอยู่ในทิศทางเดียวกนัทกุคาํถาม

ั ใ ่ ั ื ํั ใ ่ ั ื ํ6.6. ควรระบตุวเลขในแตละตวเลอกของคาตอบควรระบตุวเลขในแตละตวเลอกของคาตอบ

77 ถ้าคาํถามมีการเปรียบเทียบควรเขียนให้ชดัเจนว่าถ้าคาํถามมีการเปรียบเทียบควรเขียนให้ชดัเจนว่า7.7. ถาคาถามมการเปรยบเทยบควรเขยนใหชดเจนวาถาคาถามมการเปรยบเทยบควรเขยนใหชดเจนวา

เปรียบเทียบกบัอะไรหรือเมื่อไรเปรียบเทียบกบัอะไรหรือเมื่อไร



รปูแบบของคาํตอบ รปูแบบของคาํตอบ ((๓๓))ูู (( ))

่ ้ ็่ ้ ็8.8. กรณีทีมีข้อมลูเป็นตวัเลขกรณีทีมีข้อมลูเป็นตวัเลข

ใช้ ส้ ป  ื ่  ใช้ ส้ ป  ื ่  (b ) (b ) ี ํ ่ ี่ ้ี ํ ่ ี่ ้I.I. ใชเสนประ หรอกลอง ใชเสนประ หรอกลอง (box) (box) มจานวนกลองทถกูตองมจานวนกลองทถกูตอง

และเพียงพอและเพียงพอ

II.II. ถ้าตวัเลขนัน้มีจดุทศนิยม ควรพิมพจ์ดุทศนิยมให้ด้วย ถ้าตวัเลขนัน้มีจดุทศนิยม ควรพิมพจ์ดุทศนิยมให้ด้วย 

แต่ถ้าไม่ต้องการให้ใส่จดุทศนิยม ควรบอกด้วยว่าให้แต่ถ้าไม่ต้องการให้ใส่จดุทศนิยม ควรบอกด้วยว่าให้

ปัดเศษทศนิยมทิ้งหรือปัดขึน้ปัดเศษทศนิยมทิ้งหรือปัดขึน้ปดเศษทศนยมทงหรอปดขนปดเศษทศนยมทงหรอปดขน



รปูแบบของคาํตอบ รปูแบบของคาํตอบ ((๔๔))ูู (( ))

่ ้ ็่ ้ ็8.8. กรณีทีมีข้อมลูเป็นตวัเลข กรณีทีมีข้อมลูเป็นตวัเลข ((ต่อต่อ))

ั ี่ ํ ใ ้ชั ่ ใ ้ ั ึ ป็  ืั ี่ ํ ใ ้ชั ่ ใ ้ ั ึ ป็  ื ััIII.III. วนทควรกาหนดใหชดเจนวาใหบนทกเปน เดอนวนทควรกาหนดใหชดเจนวาใหบนทกเปน เดอน--วนวน--

ปี ปี (mm(mm--dddd--yyyyyyyy) ) หรือ หรือ dddd--mmmm--yyyyyyyy หรอื หรอื dddd--mmmmmm--(( yyyyyyyy)) yyyyyyyy

yyyyyyyy ควรกาํหนดให้ชดัเจนว่าเป็นปี พควรกาํหนดให้ชดัเจนว่าเป็นปี พ..ศศ. . หรือ คหรือ ค..ศศ.  .  

ี ี ่ ใ ้ี ี ่ ใ ้ ่ ้ ไ ่ ั ี่่ ้ ไ ่ ั ี่การลงปีควรมีช่องให้ลง การลงปีควรมีช่องให้ลง 4 4 ช่อง ถ้าไม่ทราบวนัทีช่อง ถ้าไม่ทราบวนัที, , 

เดือน ให้ลง เดือน ให้ลง –– หรือ หรือ NANAเดอน ใหลง เดอน ใหลง –– หรอ หรอ NANA



รปูแบบของคาํตอบ รปูแบบของคาํตอบ ((๕๕))ูู (( ))

่ ้ ็่ ้ ็8.8. กรณีทีมีข้อมลูเป็นตวัเลข กรณีทีมีข้อมลูเป็นตวัเลข ((ต่อต่อ))

่ ั ี ใ ้ชั ป็ ่่ ั ี ใ ้ชั ป็ ่IV.IV. หนวยการวดควรเขยนใหชดเจนและควรเปนหนวยหนวยการวดควรเขยนใหชดเจนและควรเปนหนวย

มาตรฐานมาตรฐานฐฐ

V.V. ไม่ควรมีการคาํนวณตวัเลขเพื่อบนัทึกใน ไม่ควรมีการคาํนวณตวัเลขเพื่อบนัทึกใน CRFCRF





11
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33
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รปูแบบของ รปูแบบของ CRF CRF ((๑๑))ูู

1.1. ในแต่ละหน้าของ ในแต่ละหน้าของ CRF CRF ไม่ควรมีคาํถามมากเกินไปและไม่ควรมีคาํถามมากเกินไปและ1.1. ในแตละหนาของ ในแตละหนาของ CRF CRF ไมควรมคาถามมากเกนไปและไมควรมคาถามมากเกนไปและ
อดัแน่นอดัแน่น

ใใ2.2. Check box Check box ควรมีขนาดใหญ่พอควรควรมีขนาดใหญ่พอควร

33 การพิมพ ์การพิมพ ์CRF CRF ควรพิมพห์น้าเดียวควรพิมพห์น้าเดียว3.3. การพมพ การพมพ CRF CRF ควรพมพหนาเดยวควรพมพหนาเดยว

4.4. ขนาดตวัอกัษร ควรให้ใหญ่พอควรขนาดตวัอกัษร ควรให้ใหญ่พอควรญญ



รปูแบบของ รปูแบบของ CRF CRF ((๒๒))

5.5. ขอบของ ขอบของ CRF CRF ขอบด้านซ้ายควรมีเนื้อที่เพียงพอสาํหรบัขอบด้านซ้ายควรมีเนื้อที่เพียงพอสาํหรบั
การเข้าแฟ้มการเข้าแฟ้ม

้้ ้ ี้ ี ึ่ ึ ื่ึ่ ึ ื ่6.6. ทกุหน้าของ ทกุหน้าของ CRF CRF ต้องมี ต้องมี header header ซึงจะบอกถึง ชือซึงจะบอกถึง ชือ
การศึกษาการศึกษา, , ชื่อของแบบฟอรม์ชื่อของแบบฟอรม์, , เลขที่ของสถาบนัเลขที่ของสถาบนั, , เลขที่เลขที่
ของผูป้่วยของผูป้่วย

ี ํ ั ้ี ํ ั ้7.7. มีเลขกาํกบัทกุหน้ามีเลขกาํกบัทกุหน้า



รปูแบบของ รปูแบบของ CRF CRF ((๓๓))ูู

8.8. ช่องสาํหรบัชื่อและลายเซน็ผูก้รอกข้อมลู และวนัที่ที่ช่องสาํหรบัชื่อและลายเซน็ผูก้รอกข้อมลู และวนัที่ทีู่ ูู ู
บนัทึกข้อมลูบนัทึกข้อมลู

ั ี่ ิ ์ั ี่ ิ ์9.9. ระบ ุระบ ุversion number version number และวนัทีพิมพ์และวนัทีพิมพ์

1010 คาํอธิบายของคาํถามต่างๆ ใน คาํอธิบายของคาํถามต่างๆ ใน CRF CRF อาจอย่ในหน้าอาจอย่ในหน้า10.10. คาอธบายของคาถามตางๆ ใน คาอธบายของคาถามตางๆ ใน CRF CRF อาจอยใูนหนาอาจอยใูนหนา
ด้านซ้ายมือในกรณีที่  ด้านซ้ายมือในกรณีที่  CRF CRF เป็นแฟ้มเป็นแฟ้ม


