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คานา
ิ ฟรีท ี่ www.ncrc.in.th จากนัน
้
ิ
หลังจากสมัครสมาชก
้ Login เข ้าใชงาน
nCRC แล ้ว สมาชก
สามารถใช ้ nCRC สร ้างระบบจัดการโครงการวิจัยได ้เอง (Do It Yourself, DIY) อย่างไรก็ตาม เป็ นทีร่ ู ้
กันว่าการดาเนินงานวิจัยคลินก
ิ นัน
้ ไม่ใชเ่ รือ
่ งง่าย

แต่การทีต
่ ้องมีระบบซอฟต์แวร์เพือ
่ จัดการงานวิจัย

ของตนนัน
้ นอกจากต ้องมีพน
ื้ ฐานทีด
่ ท
ี ัง้ ทางด ้านการวิจัยแล ้ว ยังต ้องการทักษะทางด ้านสารสนเทศ
ร่วมด ้วย ทีเ่ หนือไปกว่านั น
้ ก็คอ
ื การที่ nCRC ได ้รับการออกแบบให ้บูรณาการทุกเครือ
่ งมือทีจ
่ าเป็ นใน
การจัดการงานวิจัยเข ้าไว ้ในระบบเดียวกัน (Fully integrated research tools) และให ้ DIY ได ้ จึงเป็ น
ั ซอน
้ เชน
่ โครงการทดลองทางคลินก
เรือ
่ งทีท
่ ้าทายมาก เฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีม
่ ค
ี วามซบ
ิ สหสถา
ี่ วชาญหลายสาขามาร่วมสร ้างและดาเนินการ เชน
่
บัน (multi-center RCT) ซงึ่ ต ้องการผู ้ทีม
่ ค
ี วามเชย
ี่ วชาญด ้านประกันคุณภาพวิจัย
นักวิจัยคลินก
ิ
นั กวิทยาการระบาด นั กสถิต ิ นั กจัดการข ้อมูล ผู ้เชย
เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงิน

เจ ้าหน ้าทีธ
่ รุ การ

ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับโครงการวิจัยนัน
้

ั ซอนและมี
้
งานทีม
่ ค
ี วามซบ
ระเบียบข ้อบังคับทีต
่ ้องทาตาม อีกทัง้ ยังต ้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพอย่าง
้
เข ้มงวด จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต
่ ้องใชระบบซอฟต์
แวร์ทด
ี่ ี มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล และยืดหยุน
่ พอ ในสว่ น
ของซอฟต์แวร์ ระบบ nCRC Free Online Research Tools ตอบโจทย์ทัง้ หมดทีก
่ ล่าว และแม ้ nCRC
ิ nCRC สามารถ DIY ได ้ แต่การทาความเข ้าใจภาพรวมก่อนเริม
พยายามอย่างทีส
่ ด
ุ ให ้สมาชก
่ ต ้นนัน
้ มี
ความจาเป็ นอย่างยิง่
เอกสารฉบับนี้ สรุปภาพรวม 6 ขัน
้ ตอน From Start to Finish ตามด ้วยอธิบายขัน
้ ตอนทีส
่ าคัญ
พร ้อมภาพประกอบ และสรุปคุณลักษณะของแต่ละโมดูลและเครือ
่ งมือใน nCRC Research Tools และ
้
ประเภทคาถามของ EzForm ทัง้ หมดนี้ อาจมีแตกต่างไปจากทีใ่ ชงานจริ
งบ ้างเล็กน ้อย เนือ
่ งจากระบบ
มีพัฒนาการอยูเ่ ป็ นระยะ

ซงึ่ สว่ นใหญ่เป็ นสงิ่ ใหม่ทม
ี่ ก
ี ารเพิม
่ เติมเข ้ามา

จึงขอให ้ถือเอกสารนีเ้ ป็ น

เสมือนแนวทางคร่าวๆ และเฉพาะทีส
่ าคัญ
คณะทางานพัฒนาระบบ nCRC
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤศจิกายน 2561
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บทที่ 1 ภาพรวม 6 ขัน
้ ตอน From Start to Finish

*โมดูลหมายเลข 1-20

สาหรับอ ้างอิงคาอธิบายรายโมดูลในภาคผนวก 1

คาอธิบายขัน
้ ตอนทัง้ 6 โดยสังเขป

11.

Create a Research Project: ขัน
้ สร ้างโครงการวิจัย สาเร็จได ้ใน 3 คลิก ทาแล ้วได ้ nCRC
ี โี ครงการวิจัยได ้ไม่
Research Tools เต็มระบบ พร ้อมมีเว็บไซต์ (URL) เฉพาะตัว หนึง่ บัญชม
จากัดจานวน โดยทีแ
่ ต่ละโครงการสามารถมีแบบฟอร์มและเก็บข ้อมูลได ้ไม่จากัดจานวนตัวแปร
และไม่จากัดจานวนรายการข ้อมูล รวมทัง้ สามารถแชร์เป็ นต ้นแบบ หรือแสวงหาทีมร่วมวิจัยได ้
จึงเอือ
้ ให ้เกิด collaboration research network ด ้วยต ้นทุนทีต
่ า่ ได ้ไม่ยากนัก

22.

Setup the Research Project: ขัน
้ ตัง้ ค่าให ้กับโครงการทีส
่ ร ้างขึน
้ เมือ
่ คลิก Project Icon
เข ้าทางานในโครงการ จะได ้หน ้า Project Main Page โดยสงั เกตได ้จากทีม
่ ี Project Header
้
ื่ Project และ
ทีด
่ ้านบนของหน ้าเว็บ ประกอบด ้วย Project Icon ทีด
่ ้านซายสุ
ด ตามด ้วยชอ
ด ้านขวาสุดเป็ นแถบเครือ
่ งมือสาหรับตัง้ ค่าโครงการ หากเป็ นโครงการทีท
่ าเพียงคนเดียว หรือ
ั
้
่
โครงการทีไ่ ม่ซบซอน เชนการสารวจ หรือโพล ก็เพียงสร ้างฟอร์มเก็บข ้อมูล (Case Report
ิ้ ในขัน
Form หรือ CRF) ด ้วย EzForm ก็เป็ นอันเสร็จสน
้ ตัง้ ค่า แต่หากโครงการวิจัยมีความ
ั ซอนขึ
้
ซบ
น
้ ก็มเี ครือ
่ งมือ EzSetup ให ้ทาตามเป็ นขัน
้ ๆ โดยอาจเริม
่ จากต ้นแบบ ทีม
่ ใี ห ้เลือกใน
ขัน
้ ตอนสร ้างโครงการ (Clone from existing project templates) แล ้วนามาปรับแต่ง หรืออาจ
เริม
่ สร ้างใหม่เองทัง้ หมด (Create From Scratch) ก็ได ้ กรณีเป็ นโครงการวิจัยทีม
่ ผ
ี ู ้ร่วมวิจัย
ั ซอน
้ จาเป็ นต ้องวางแผนอย่างรอบคอบและเป็ นระบบด ้วยเครือ
จานวนมากและมีความซบ
่ งมือที่
่ ใช ้ PMS: Project Management System เพือ
มีให ้บน Project Header เชน
่ วางแผนกิจกรรม
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่ งทางให ้ผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
ว่า งานอะไร มอบหมายให ้ใคร ให ้ทาเสร็จภายในวันใด พร ้อมชอ
สามารถเข ้ามาทางานได ้โดยสะดวก ตามด ้วยระบบการติดตามประเมินผล เป็ นต ้น ในขัน
้ นี้
้ าวิจัยจริง ด ้วยการ Clone for testing
แนะนาให ้ทาการทดสอบระบบก่อนเริม
่ ใชท

33.

ั ซอน
้ ก็
Conduct the Research Protocol: ขัน
้ ดาเนินการวิจัย กรณีโครงการวิจัยทีไ่ ม่ซบ
่ นีก
้ ยง EzEntry หรือ EzMobile
สามารถใช ้ nCRC เพียงเพือ
่ การเก็บข ้อมูลได ้ กรณีเชน
้ ็ใชเพี
นาเข ้าข ้อมูลตาม CRF ทีไ่ ด ้ออกแบบไว ้ในขัน
้ ที่ 2 ทีก
่ ล่าวข ้างต ้น แล ้วนาข ้อมูลออกวิเคราะห์ ก็
้
ิ
ั
้
เสร็จสน สาหรับกรณีโครงการวิจัยทีซ
่ บซอน หากทาขัน
้ ที่ 2 ทุกงานก็ได ้รับการจัดวางไว ้ใน
PMS อย่างเป็ นระบบ รอบคอบและรัดกุม ในขัน
้ ตอนที่ 3 นี้ งานก็จะราบรืน
่ หรือแม ้มีปัญหาก็
ิ ทีร่ ว่ มทาวิจัยทีไ่ ด ้รับ
สามารถทราบได ้เร็วและแก ้ไขได ้ทัน ทางานได ้ง่าย ทัง้ นีเ้ พราะสมาชก
ิ แต่ละรายหลังจาก
มอบหมายงาน จะเห็นงานทีต
่ ้องทาที่ Project Main Page ของสมาชก
Login เข ้าทางาน พร ้อมระบบแจ ้งเตือนตามทีว่ างแผนใน PMS นอกจากนัน
้ ผู ้จัดการงานวิจัยก็
่ งทาง PMS นีใ้ นการกากับติดตามความก ้าวหน ้าการทางานได ้
สามารถใชช้ อ

44.

Perform Research Quality Assurance: ขัน
้ ประกันคุณภาพงานวิจัย สว่ นใหญ่
ดาเนินงานตามทีไ่ ด ้วางแผนไว ้ใน PMS เฉพาะอย่างยิง่ การทาตาม Protocol และ ICH-GCP
่ งทางเข ้าดาเนินการ เมือ
โดยการมีระบบเตือนพร ้อมให ้ชอ
่ ต ้องทากิจกรรมใด หรือแก ้ไขเมือ
่ เกิด
ปั ญหาขึน
้ สาหรับการประกันคุณภาพข ้อมูลนัน
้ หาก CRF ได ้รับการออกแบบด ้วย EzForm ได ้ดี
่ ออกแบบให ้บันทึกได ้ง่าย ชด
ั เจน พร ้อมใสเ่ งือ
เชน
่ นไขป้ องกันความผิดพลาดในการนาเข ้า
ข ้อมูล รวมทัง้ เครือ
่ งมือต่างๆ ในการจัดการข ้อมูล ซงึ่ ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมานั น
้ มีเครือ
่ งมือให ้ setup
้
ใน EzForm เมือ
่ ใชงาน
ระบบก็จะแจ ้งเตือนกรณีเกิดปั ญหา พร ้อมมีระบบ Query รวมทัง้
Change Log ให ้ นอกจากนัน
้ ยังมีระบบรองรับการ Monitor และ Audit พร ้อมกับระบบจัดการ
CAPA: Corrective and preventive action เพือ
่ ติดตาม Post-auditing อย่างเป็ นระบบ

55.

Database Lock/ Harvest Results/ Backup: ขัน
้ ปิ ดโครงการ เก็บเกีย
่ วผล และสารอง
ระบบ ในขัน
้ นี้ nCRC มีเครือ
่ งมือให ้ทาตามทีก
่ ล่าว เฉพาะอย่างยิง่ โมดูล HVT: Harvesting
้ น One-stop-service เพือ
Tools ซงึ่ วางอยูด
่ ้านขวาสุดของหน ้า Project Header สามารถใชเป็
่
้ อ
การนีไ
้ ด ้ ยิง่ ไปกว่านั น
้
หากต ้องการเก็บรักษาทุกอย่างทีไ่ ด ้สร ้างขึน
้
ก็สามารถใชเครื
่ งมือ
Backup/Restore ซงึ่ อยูใ่ นเครือ
่ งมือ Project Settings (ไอค่อนรูปเกียทีอ
่ ยูเ่ หนือ HVT) ดาวน์
โหลดไฟล์ทบ
ี่ รรจุทัง้ ซอฟต์แวร์ (ขนาดน ้อยกว่า 5MB) และข ้อมูลหรือเอกสารทุกอย่างทีไ่ ด ้เก็บ
รวบรวมไว ้ (ขนาดไฟล์ตามปริมาณงาน) บันทึกไว ้ใน external storage เพือ
่ เก็บรักษาในที่
ปลอดภัย จากนัน
้ สามารถลบทัง้ โครงการออกจาก nCRC ได ้อย่างถาวร หลังจากนัน
้ หาก
ต ้องการกลับมาเริม
่ งานต่ออีกครัง้ ก็เพียง Upload ไฟล์นัน
้ เข ้าไปใน nCRC ตามขัน
้ ตอนที่ 1
ตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น ทุกอย่างก็จะกลับมาในสถานะเดิม ณ วัน Backup ให ้สานต่องานเดิมได ้

66.

้
Share as a Template or Delete it: ขัน
้ แบ่งปั นหรือเลิกใชงาน
นอกเหนือจากทีก
่ ล่าวใน
่
ขัน
้ ที่ 5 แล ้ว การที่ nCRC มีระบบ Clone เพือ
่ การต่างๆ เชนเพือ
่ ทดสอบระบบ เพือ
่ อบรมผู ้ร่วม
วิจัย เพือ
่ หาความร่วมมือ หรือเพือ
่ สารองระบบแล ้ว ยังมีเพือ
่ การแบ่งปั นอีกด ้วย โดยเพียงเสนอ
ให ้โครงการทีต
่ นเองสร ้างขึน
้ นัน
้ ให ้เป็ น Project Template โครงการดังกล่าวก็จะไปปรากฏใน
ิ nCRC สามารถ Clone เพือ
User-generated project template เพือ
่ ให ้สมาชก
่ นาไปปรับใช ้
ต่อไป หรือหากต ้องการลบระบบและผลงานทัง้ หมดทีต
่ นสร ้างทัง้ หมดนัน
้ ออกไปจาก nCRC
อย่างถาวร โดยปราศจากร่องรอยใดๆ ก็ยอ
่ มกระทาได ้
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้
บทที่ 2 คูม
่ อ
ื โดยย่อการเริม
่ ใชงานและตั
ง้ ค่าโครงการขัน
้ ต ้น

ิ แล้ว Login เข้าใชง้ าน
ตอนที่ 2.1 สม ัครสมาชก

1

3

2

4

ิ จากนั น
[1] สร ้างโปรไฟล์เพือ
่ สมัครสมาชก
้ รอ Verify ผ่านทางอีเมล์กอ
่ น
้
่ งทางเข ้าทางานหลังจากทีเ่ ป็ นสมาชก
ิ nCRC แล ้ว
[2] ทางด่วนสมัครเข ้าใชงาน
และเป็ นชอ
่ งทางด่วนเข ้าใชงาน
้
[3] ผลจากการคลิก [2] กรณียังไม่ได ้ Login เป็ นชอ
[4] ผลจากการ Login เข ้าทางาน เป็ นหน ้า nCRC Portal แสดงทุกโครงการทีต
่ ัวเราเกีย
่ วข ้อง
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ตอนที่ 2.2 สร้างโครงการใหม่ และเข้าใชง้ าน รวมทงจ
ั้ ัดการโครงการทีไ่ ด้สร้างไว้

5

1
3

2

4

[1] คลิกเพือ
่ สร ้างโครงการใหม่
[2] เลือกว่าจะสร ้างจากต ้นแบบ หรือสร ้างใหม่หมดจด หรือกู ้คืนจากโครงการเดิมที่ Backup ไว ้ก่อนนี้
[3] ผลจากการสร ้างโครงการ ได ้ไอค่อนโครงการ ตามทีก
่ าหนด
[4] ผลจากการคลิกไอค่อนโครงการ คือเข ้าไปทางานในโครงการนัน
้
[5] คลิกเพือ
่ จัดการโครงการทีส
่ ร ้างไว ้แล ้ว [Edit] [Repair] [Clone] [Backup] [Delete]
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ตอนที่ 2.3 สว่ นต่างๆ ในหน้าแรกเมือ
่ เข้าทางานโครงการ

5

2

1

3

4
7

8

6

9
10

11

12

คลิกเพือ
่ ตรึง side bar

[1] Web address หรือ URL ของโครงการ ในรูป https://projectname.work.ncrc.in.th ทัง้ นี้
ื่ โครงการตามทีต
้
projectname เป็ นชอ
่ งั ้ สว่ น work เป็ น sub-domain ใชงานฟรี
หากต ้องการ
sub-domain ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กร สามารถกระทาได ้โดยติดต่อคณะผู ้ดูแลระบบ
[2] nCRC Header Menu
 EzProject: สร ้าง Project ใน 3 คลิก แล ้วตัง้ ค่าด ้วย EzSetup
 EzSetup: ตัง้ ค่า Project ให ้สามารถทางานได ้ตาม Research Protocol
 EzForm: สร ้างและจัดการฟอร์มสาหรับเก็บรวบรวมข ้อมูล และจัดการข ้อมูล
้
 EzModule: ร ้อยเรียงฟอร์มทีส
่ ร ้างด ้วย EzForm ให ้ใชงานได
้ตาม Workflow ทีต
่ ้องการ
่ งทางเข ้าบันทึกและจัดการข ้อมูล
 EzEntry: ชอ
่ งทางบันทึกข ้อมูลโดยผ่าน Mobile application แบบ off line
 EzMobile: ชอ
[3] Notification Center แสดงข ้อความแจ ้งเตือนรายบุคคล ทัง้ ทีส
่ ง่ โดยอัตโนมัตท
ิ ต
ี่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้าจาก
ิ ผู ้ร่วมวิจัย เพือ
PMS และเครือ
่ งมืออืน
่ ๆ และแจ ้งจากสมาชก
่ ไม่ให ้พลาดงานทีต
่ ้องดาเนินการ
[4] ปรับปรุงแก ้ไข User Profile และ Logout ออกจากระบบ
[5] Site Map รวม link ทีส
่ าคัญเป็ นหมวดหมู่ สามารถกลับไป Central nCRC Page ได ้จากทีน
่ ี่
[6] Side Bar รวม link ทีส
่ าคัญ สามารถกลับไป Central nCRC Page ได ้จากทีน
่ ี่
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[7] เครือ
่ งมือจัดการโครงการ ได ้แก่ (ตามลาดับ)
 Project Settings: ใสร่ ายละเอียดข ้อมูลเบือ
้ งต ้น และแก ้ไขค่าตัง้ ต ้นของโครงการ
 Project Cloner: โคลนโครงการเพิม
่ มาอีกหนึง่ ทีเ่ หมือนกันทุกประการ
ี น
ั ของหน ้าเว็บโครงการ
 Theme Settings: ตัง้ ค่าสส
[8] Project Header Menu
ิ และจัดการสมาชก
ิ ผู ้ร่วมวิจัย
 MMS (Member Management System): เชญ
 PMS (Project Management System): สร ้างและจัดการกิจกรรมในโครงการวิจัย
 SMS (Subject Management Setup): สร ้างและจัดการกิจกรรมสาหรับอาสาสมัคร
 FMS (Financial Management System): สร ้างและจัดการบัญชรี ายรับ-จ่าย
 HVT (Harvesting Tools): เก็บเกีย
่ วผลการดาเนินงาน
[9] Navigation bar เพือ
่ ให ้ทราบหน ้าทีท
่ างานปั จจุบันและสามารถย ้อนกลับไปก่อนหน ้านัน
้
[10] Project Main Page เป็ นหน ้าแรกหลังจาก Login แล ้วคลิกเข ้าทางานในโครงการ
้ นทีส
ื่ สารกับผู ้ร่วมวิจัย เนือ
 Project Home: หน ้าแรกโครงการ เหมาะต่อการใชเป็
่ อ
่ งจากทุกคน
เห็นเหมือนกันหมด และผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าที่ Project Administrator สามารถปรับแก ้ได ้เองทุกเมือ
่
 My Workbench: หน ้าแสดงรายการเครือ
่ งมือ โมดูล หรืองาน เฉพาะทีต
่ นได ้รับมอบหมาย
่ ให ้ upload
 Required me to comply: หน ้าแสดงรายการงานเฉพาะทีต
่ นได ้ต ้องทา เชน
curriculum vitae ให ้ Acknowledge, Review, Approve, etc. ต่อเอกสาร หรือ SOP ใด
ื่ สาร (คล ้าย web board) ระหว่างผู ้ร่วมวิจัย ภายในโครงการ
 Communication Pad: เวทีสอ
[11] เครือ
่ งมือสาหรับ Project Administrator เพือ
่ เพิม
่ แก ้ไข หรือลบ Menu Tab ใน Project Main
ิ ทุกคนเห็นและใชงาน
้
Page เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับโครงการ และให ้สมาชก
[12] เครือ
่ งมือสาหรับโมดูล (สาหรับ Project Administrator)
 Module Information: ข ้อมูลต่างๆ เกีย
่ วกับโมดูล ทีผ
่ ู ้สร ้างโมดูลได ้ใสไ่ ว ้โดยใช ้ EzModule ใน
ขัน
้ ตอนการสร ้างโมดูล (คล ้าย App Info ใน Mobile applications)
ิ ทีม
 Module Settings: สมาชก
่ บ
ี ทบาทเป็ น Project Administrator สามารถตัง้ ค่าโมดูลได ้เอง
ิ้ เชงิ จากค่าเริม
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับ Study Protocol ซงึ่ อาจต่างไปอย่างสน
่ ต ้นทีม
่ ใี ห ้
ิ ธิก
 Module Permission Settings: สาหรับ Project Administrator ตัง้ ค่าสท
์ ารเข ้าถึงโมดูล
ิ ทีว่ า่ ให ้สามารถทาอะไรได ้ ได ้แก่ Manage (จัดการ) หรือ Read/Write (ทัง้ อ่าน
สาหรับสมาชก
และเขียน แก ้ไขได ้) หรือ Read (อ่านได ้อย่างเดียว)
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ตอนที่ 2.4 Project Settings และ Project Management ในหน้า Portal

8

5

7

คลิกเพือ
่ เลือ
่ นตาแหน่งไอค่อน

2

1

3

คลิกเพือ
่ เข ้า Project lists

คลิกเพือ
่ ตัง้ ค่า Project

4

5

6

7

8

9

[1] เลือ
่ นตาแหน่งไอค่อน
[2] ตัง้ ค่า Project
[3] เข ้า Project lists เพือ
่ จัดการโครงการ Edit/Repair/Clone/Backup/Delete
[4] แก ้ไขการตัง้ ค่าโครงการ
่ มกรณีเกิดข ้อผิดพลาดในขัน
[5] ซอ
้ ตอนตัง้ ค่า
[6] โคลนแล ้วได ้โครงการใหม่ทเี่ หมือนกันทุกประการ
้
[7] Backup แล ้ว Download สารองเป็ นระยะ ซงึ่ ไฟล์นี้ สามารนากลับ (Restore) กลับมาใชงานต่
อได ้
[8] ลบโครงการออกชวั่ คราว (กู ้กลับได ้ในภายหลัง)
[9] หลังลบโครงการออกชวั่ คราว จะปรากฏ button ให ้ลบโครงการออกถาวร (กู ้กลับไม่ได ้)
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ตอนที่ 2.5 Project Settings ในหน้าแรกของ Project

1

คลิกเลือกสมาชิก
เพือ
่ มอบหมายเป็ นผู ้ร่วมสร ้าง/ตัง้ ค่า Project

คลิกแล ้วตกแต่งหน ้าแรกได ้

เปลีย
่ นจาก work เป็ นคาอืน
่ ได ้
แต่มค
ี า่ ใช ้จ่าย หากต ้องการให ้ติดต่อ
ncrcthailand@google.com

เลือกเพือ
่ ให ้แสดงในหน ้ารวมโครงการ
ใน nCRC เพือ
่ การประชาสัมพันธ์เท่านัน
้

เลือกเพือ
่ แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ

รายละเอียดทีบ
่ น
ั ทึกทีน
่ ี่ จะถูกนาไปแสดงเป็ น Pop-up เมือ
่ คลิก Project Icon ที่ Project Header

2

Version 1.0, Dated: 31 October 2018

้
เสร็จสิน

Copyright © nCRC 2018. All Rights Reserved.

12

บทที่ 3 คูม
่ อ
ื โดยย่อ EzSetup
อยูร่ ะหว่างดาเนินการสร ้างโมดูล เพือ
่ อานวยความสะดวกในการจัด work flow การทางานให ้ตัง้ ค่าได ้
สะดวกขึน
้ อย่างไรก็ตาม การสร ้างโครงการโดยเลือก Template ตาม Study design ก็หมายถึงได ้มี
้
การ setup ไว ้เบือ
้ งต ้นแล ้ว แม ้ยังไม่มโี มดูล EzSetup นี้ ก็ยังสามารถใชงาน
nCRC ได ้ตามปกติ
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บทที่ 4 คูม
่ อ
ื โดยย่อ EzForm
ตอนที่ 4.1 ขนสร้
ั้
างฟอร์มเพือ
่ พร้อมให้เพิม
่ คาถาม

1

2
สร ้างจากต ้นแบบ
แล ้วนาไปปรับแก ้

3

สร ้างใหม่ตงั ้ แต่เริม
่
กู ้คืน (Restore) จาก
ไฟล์ทไี่ ด ้ Backup ไว ้
ก่อนหน ้านี้

4

เริม
่ ใส่คาถามเข ้าใน Form โดย
 คลิก [Update] หรือ
่ ฟอร์มก็ได ้
 ดับเบิล
้ คลิกบริเวณใดๆ ใน Row ชือ

5

สามารถเริม
่ ใส่ข ้อคาถาม
แก ้ไข รวมทัง้ ตัง้ ค่าฟอร์มได ้
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ตอนที่ 4.2 ขนตอนอย่
ั้
างง่ายในการสร้างหรือแก้ไขคาถามในฟอร์ม

1

2
เลือ
่ นเม ้าส์มาวาง แล ้ว
คลิกไอค่อนปากกา

3

4
5

6

คลิกเลือกจาก dropdown list
หรือพิมพ์คาค ้นก็ได ้

คาถาม (ไทย
หรือ อังกฤษ ก็ได ้)
่ ตัวแปร (ตัวพิมพ์เล็ก
ชือ
ภาษาอังกฤษเท่านัน
้ )

7

8
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ื่ และตงค่
ตอนที่ 4.3 ขนตอนอย่
ั้
างง่ายในการแก้ไขชอ
ั้ าฟอร์ม

1

่ ฟอร์ม (ระบบ save ให ้ทันที)
แก ้ไขชือ

2

Upload ภาพทา
เป็ นไอค่อนของ
ฟอร์มจะช่วยให ้
ง่ายต่อการ
เรียกใช ้งาน

3

4

คลิกเลือกสมาชิกเพือ
่ มอบหมายเป็ นผู ้ร่วมสร ้าง

คลิกเลือก Declare to be a
Case Report Form (CRF) จะ
ยังผลให ้ฟอร์มนี้ ได ้รับการ
จัดการในโมดูลอืน
่ ๆ สาหรับ
การวิจัยในโครงการนี้
อ่านคาอธิบายในตอนที่ 4.4: Properties

อ่านคาอธิบายในตอนที่ 4.5: Add-on Scripts

อ่านคาอธิบายในตอนที่ 4.6: Form and Data Sharing
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ตอนที่ 4.4 Form Settings: Properties

1

ผิดเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดในขัน
้ สร ้างฟอร์ม
ไม่สามารถ Submit ได ้
แม ้ผิดก็ Submit ได ้

หนึง่ ID มีได ้เพียง 1 record เช่น ใบทา
บัตร หรืใบลงทะเบียน หรือ Baseline visit
หาก Disable แล ้ว 1 ID จะสามารถมี
มากกว่า 1 record เช่น Follow-up visit

มี Discussion board เป็ นการ
่ สารกันภายฟอร์ม
เฉพาะสาหรับสือ
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ตอนที่ 4.5 Form Settings: Add-on scripts

1

สาหรับ Advanced users ทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐานดีใน
เรือ
่ ง SQL (Structure query language)
หรือ JavaScript เพือ
่ ทาให ้ฟอร์มแสดง
หรือคานวณค่าภายในหรือข ้ามฟอร์มได ้
(ตัวอย่างการใช ้งาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
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ตอนที่ 4.6 Form Settings: Form and Data Sharing

1

Form Sharing
Private: ฟอร์มทีป
่ ิ ดเป็ นความลับ เห็นได ้เฉพาะผู ้ทีส
่ ร ้างฟอร์ม
Public: ฟอร์มสาธารณะ สมาชิกทุกคนเห็นและนาไปใช ้ประโยชน์ได ้
่ งให ้
Assign to: ฟอร์มทีผ
่ ู ้สร ้างมอบหมายให ้สมาชิกอืน
่ ใช ้ หรือบันทึกข ้อมูลให ้ (หากคลิกเลือก จะมีชอ
ค ้นหาสมาชิกเพือ
่ มอบหมาย โดยทีเ่ ลือกได ้มากกว่าหนึง่ คน หากยังไม่มค
ี นทีต
่ ้องการ
มอบหมาย ให ้ใช ้โมดูล MMS: Member Management System) โดยขัน
้ แรกให ้เชิญเข ้าร่วม
โครงการ Invite by e-mail เสียก่อน)
Everyone in site: ฟอร์มทีเ่ ปิ ดให ้เห็นและใช ้งานได ้ทุกคนเฉพาะทีเ่ ป็ นสมาชิกในโครงการวิจัยนี้
System: ฟอร์มทีป
่ ิ ดเป็ นความลับ เห็นเฉพาะ Super Admin เพือ
่ สร ้างฟอร์มเพือ
่ การพัฒนาระบบ
Allowed to clone: ฟอร์มทีป
่ ิ ดให ้ผู ้ทีน
่ าไปใช ้ สามารถสร ้างฟอร์มทีเ่ หมือนกันทุกประการได ้ด ้วยการโคลน
Data Sharing
Private: ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการบันทึก ปิ ดเป็ นความลับ เห็นได ้เฉพาะผู ้ทีส
่ ร ้างฟอร์ม
Public: สมาชิกทุกคนเห็นข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการบันทึก
All members within the same site: สมาชิกทุกคนในโครงการวิจัย (แม ้ต่างหน่วยย่อย กรณี multicenter study) เห็นข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการบันทึก
All members within the same unit: สมาชิกทุกคนในหน่วยย่อยของโครงการ เห็นข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการ
บันทึกเฉพาะในหน่วยนัน
้ (ใช ้กรณี multi-center study)
Data Editing Policy
Allows to update list of data tables: อนุญาตให ้คนทีส
่ ามารถเข ้าถึงฟอร์ม สามารถบันทึก แก ้ไข ข ้อมูล
ได ้ แต่ไม่อนุญาตให ้ลบข ้อมูล
Allows to delete list of data tables: อนุญาตให ้คนทีส
่ ามารถเข ้าถึงฟอร์ม สามารถบันทึก แก ้ไข ข ้อมูล
และลบข ้อมูลได ้
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ตอนที่ 4.7 ดูล ักษณะฟอร์ม และทดสอบบ ันทึกข้อมูล

4

1

2

บันทึกข ้อมูล

3

5

7
6

บันทึกข ้อมูล
รายต่อไป

่ ฟอร์ม
คลิกชือ
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ตอนที่ 4.8 บ ันทึกข้อมูลผ่านอุปกรณ์มอ
ื ถือโดยแชร์ฟอร์มผ่าน URL หรือ QR Code

1
2
คลิก Disable หากเลิกแชร์
คลิก Enable หากให ้บันทึกข ้อมูล
ได ้เพียงครัง้ เดียว

พิมพ์ตด
ิ หน ้าห ้องประชุม หรือ save เป็ นภาพ
่ ใดๆ รวมทัง้ Social network
แชร์ไปกับสือ
่ ลุม
เพือ
่ กระจายฟอร์มสารวจสูก
่ เป้ าหมาย

3
ใช ้มือถืออ่าน OR Code

4

5

บันทึกข ้อมูล

นาข ้อมูลออกไปวิเคราะห์ได ้ทันที

ข ้อมูลได ้รับการบันทึกลงในตารางข ้อมูลของฟอร์มทีแ
่ ชร์ Real time
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ตอนที่ 4.9 กรณีให้ฟอร์มเป็น CRF สาหร ับโครงการวิจ ัย

1

2

เฉพาะหัวหน ้าโครงการ
ิ ธิใ์ ช ้ HVT:
หรือผู ้มีสท
Harvesting Tools
สามารถ download
ข ้อมูลทัง้ หมดได ้

3

4

5
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หลังจาก Database
locked จะสามารถ
Download data ได ้ และ
จะไม่มใี ครบันทึกข ้อมูลใน
ฟอร์มได ้จนกว่าจะ Unlock
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ตอนที่ 4.10 การใช ้ EzForm สร้าง Relation Form แล้วได้ Relational database

1

สร ้างอย่างน ้อย 2 ฟอร์ม

่ ย่อ ก็ได ้
คาค ้นคือ ID หรือ ชือ

2

ฟอร์มแรก เป็ น Parent Form
ต ้องมีคาถามหนึง่ ข ้อ ทีใ่ ช ้เป็ น
รหัส ซ้าไม่ได ้

4

3

ฟอร์มถัดมา เป็ น Child Form
ต ้องมีคาถามหนึง่ ข ้อ ทีก
่ าหนด
เป็ นประเภท Joiner โดยให ้
เลือก Parent Form พร ้อมตัว
แปรทีใ่ ช ้เป็ นรหัส จากนัน
้ เลือก
ตัวแปรทีใ่ ช ้เพือ
่ ค ้น

เมือ
่ เปิ ดใช ้งานฟอร์มสอง จะเห็นฟอร์มเต็มให ้
กรอกก็ตอ
่ เมือ
่ ลงทะเบียนอาสาสมัครในฟอร์มแรก
ก่อน
กรณีรายใหม่ ยังไม่ลงทะเบียน

5

6
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กรณีรายเก่า ค ้น แล ้วบันทึก
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ตอนที่ 4.11 สรุปประเภทคาถาม (ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในภาคผนวก 2)

VDO Clip อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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บทที่ 5 คูม
่ อ
ื โดยย่อ EzModule
ตอนที่ 5.1 คาอธิบายหน้าแรก

1

2

โมดูลทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบให ้เข ้าทางาน จะแสดงบริเวณนี้

[1] คลิก EzModule
[2] เมนูหลักของ EzModule เพือ
่ จาแนกประเภท ดังนี้
 My Favorites
แสดงทุกโมดูลทีเ่ ป็ น Created by me, I co-created,
้
หรือ Assigned to me เพือ
่ เข ้าใชงานได
้ทันที
ในขณะทีโ่ มดูลอืน
่ ๆ ต ้องคลิก [Get] ก่อนเพือ
่ ให ้มาแสดงมีแ
่ ทป
้
My Favorite นี้ จึงจะใชงานได
้
 Created by me
โมดูลทีเ่ ราสร ้างเอง
ิ คนอืน
 I co-created
โมดูลทีส
่ มาชก
่ กาหนดให ้เราเป็ นผู ้ร่วมสร ้าง
ิ คนอืน
 Assigned to me
โมดูลทีส
่ มาชก
่ มอบหมายให ้เรารับผิดชอบในการทางาน
 Public
โมดูลทีผ
่ ู ้สร ้างกาหนดให ้เป็ นโมดูลสาธารณะ
้
ทีท
่ ก
ุ คนในโครงการสามารถมองเห็น และคลิก [Get] เพือ
่ ไปใชงานได
้
ดังนัน
้ แทป Public จึงเสมือน App Store
การคลิก [Get] จึงเสมือนติดตัง้ App
การคลิก [Discard] จึงเสมือน Uninstall App ออกจาก Favorite
้
 Restricted
โมดูลทีผ
่ ู ้สร ้างมอบหมายให ้ผู ้ใชงานบางคนเป็
นการเฉพาะ
ผู ้ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง เพียงแต่เห็นว่ามีโมดูลนัน
้ แต่ไม่สามารถคลิก [รับ]
้
เพือ
่ ไปใชงานได
้
 My Sub-modules โมดูลย่อยทีเ่ ราสร ้างขึน
้ เพือ
่ ไปอยูใ่ นโมดูลหลักทีเ่ ราสร ้าง
ั ซอนมากๆ
้
เพือ
่ รองรับงานทีม
่ ค
ี วามซบ
ให ้อยูใ่ น App เดียว
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ตอนที่ 5.2 การใชง้ านโมดูลทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย ร ับโมดูลเพือ
่ ใชง้ าน หรือยกเลิก

1

2

Public เสมือน App Store

3

5

Get เพือ
่ รับไปใช ้งาน (คล ้าย Install App)

6

Discard เพือ
่ ยกเลิกการใช ้งาน
(คล ้าย Uninstall App)

7

Discard เพือ
่ ยกเลิกการใช ้งาน
(คล ้าย Uninstall App)

8

คลิกไอค่อนเพือ
่ เปิ ดใช ้งาน

Version 1.0, Dated: 31 October 2018

Copyright © nCRC 2018. All Rights Reserved.

26

ตอนที่ 5.3 การสร้างโมดูลเพือ
่ รองร ับการวิจ ัยทีม
่ ก
ี ารลงทะเบียน และติดตามอาสาสม ัคร

1

2
3

Or Create from scratch

1) Upload ไอค่อน

Or Restore from a Module Backup File

่ โมดล สัน
้ ๆ
2) ชือ
่ โมดูล ยาวๆ
3) ชือ

4

5

6

7
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เลือก EzForm ทีไ่ ด ้สร ้างไว ้แล ้ว
โดยเลือกฟอร์มลงทะเบียนเป็ น
Parent Form
กล่าวคือ มีอย่างน ้อย ID และ
Patient Initial เป็ นต ้น
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8

9

10

กรณี Child form ให ้เลือก
EzForm ทีไ่ ด ้สร ้างไว ้แล ้ว ที่
่ มกับ
ต ้องมีตัวแปรเชือ
Parent form เช่น IDP
เป็ นคาถามประเภท Joiner

11
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ตอนที่ 5.4 การจ ัดการโมดูลทีไ่ ด้สร้างไว้แล้ว

1

2

3
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บทที่ 6 คูม
่ อ
ื โดยย่อ MMS: Member Management System
ตอนที่ 6.1 ขนตอนการเพิ
ั้
ม
่ Study site กรณีทเี่ ป็นโครงการแบบ Multi-site หรือ Multicenter

1

2

กาหนด site code

่ study site
ตัง้ ชือ

ตัง้ ค่าการรับสมาชิกเข ้าทางานใน site

Allow everyone: สมาชิกในโครงการเข ้าร่วม study site ได ้
โดยไม่ต ้องอนุมัต ิ

Need approve: ผู ้ดูแลระบบต ้องอนุมต
ั ก
ิ อ
่ น จึงจะสามารถเข ้า
ทางานใน study site นี้ได ้

ิ เข้าโครงการ
ตอนที่ 6.2 การเพิม
่ สมาชก

1

กรณีเป็ นสมาชิก Thai Care Cloud หรือ nCRC อยู่
่ ได ้เลย
แล ้ว ค ้นหารายชือ

2
3
เชิญเข ้าร่วมโครงการผ่านอีเมลเชิญชวนให ้สมัคร
สมาชิก โดยสามารถ pre-defined study site และ
role ได ้ผ่าน menu tab: Advanced

3
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แก ้ไข ้ ลบ หรือบล็อคการ
เข ้าใช ้งานของสมาชิกได ้
จากเมนู Manage
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ิ ในโครงการ
ตอนที่ 6.3 การกาหนดบทบาท (Assign member to roles) ให้ก ับสมาชก

1

2

3

ตอนที่ 6.4 การเพิม
่ บทบาท (Roles) ในโครงการ

1
2
่ บทบาท/
เพิม
่ บทบาท (Role) ในกรณีทต
ี่ ้องการตัง้ ชือ
ตาแหน่งด ้วยตนเอง หรือในระบบไม่มใี ห ้

3
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บทที่ 7 คูม
่ อ
ื โดยย่อ PMS: Project Management System
ตอนที่ 7.1 การเพิม
่ Project Core Essential Main Task

1
กรอกรายละเอียดให ้ครบ

2

4
ตอนที
่
7.2
อยู
ร
่
ะหว่
า
งด
าเนิ
นการ
่ Main task ปรากฏทีน
ชือ
่ ี่
คลิกเพือ
่ เลือกเข ้าทางาน

3

ตอนที่ 7.2 การเพิม
่ sub-task และ task item ในแต่ละ subtask

1

คลิกเลือก Main task ทีส
่ ร ้างไว ้

3
คลิก + ที่ Main task เพือ
่ เพิม
่ sub-task

2

4

คลิก + ที่ sub-task เพือ
่ เพิม
่ task item

กรอกรายละเอียดของ task

คลิก sent to เพือ
่ ส่งภาระงานไปยังโมดูลอืน
่ เพือ
่ ทางานต่อ เช่น คิดค่าใช ้จ่ายใน FMS

5
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บทที่ 8 คูม
่ อ
ื โดยย่อ SMS: Subject Management Setup
ตอนที่ 8.1 การกาหนดตารางน ัดหมาย (Schedule of Visits)

1

เพิม
่ /แก ้ไข Study group

4

2

5

แก ้ไข/ลบ visit ทีส
่ ร ้างไว ้แล ้ว

3

กาหนดระยะห่างของวันนัด
หมาย และ window period

กาหนดสมาชิก/บทบาท ที่
ต ้องการให ้แจ ้งเตือนเมือ
่ เลย
กาหนดวันนัดหมาย

เลือกฟอร์มสาหรับกรอกข ้อมูล
ใน visit นี้ หากไม่ม ี คลิก
Create EzForm
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ตอนที่ 8.2 การเพิม
่ visit procedures

1
เลือก Study group สาหรับ
procedure นี้ หรือเลือก all
group เพือ
่ ให ้แสดงทัง้ สองกลุม
่

2
3

ติ๊ กเลือกในแต่ละ visit ตามทีก
่ าหนดไว ้ใน Protocol โดยจะมี
ผลต่อการคานวณค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ในแต่ละ visit
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บทที่ 9 คูม
่ อ
ื โดยย่อ FMS: Financial Management System
ตอนที่ 9.1 เพิม
่ รายร ับของโครงการ (Revenue)

1
2

3

ดู แก ้ไข หรือลบ

ใส่จานวนเงินทีร่ ับมาแล ้ว หรือ
งบประมาณทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับ การ
กาหนดนีจ
้ ะส่งผลต่อการคานวณ
รายงานการใช ้จ่ายอัตโนมัตใิ นหน ้า
Report

ตอนที่ 9.2 กาหนดราคา Study procedures

1
2

3
ื่ ของแต่ละ procedure
คลิกทีช
่ อ
เพือ
่ กาหนดราคา
กรอกรายละเอียดและกาหนดราคา

เลือก visit ในกรณีทใี่ นแต่ใน visit ราคาไม่เท่ากัน
หากเท่ากันทุก visit ให ้ข ้ามไป

4
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ตอนที่ 9.3 การจ ัดการรายจ่ายสาหร ับอาสาสม ัครรายบุคคล

1

2

3

บทที่ 10 คูม
่ อ
ื โดยย่อ HVT: Harvesting Tools

4

ตอนที่ 10.1 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ตอนที่ 10.2 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

5
6
7

[1] Payment Menu
- Subject Payment จัดการ อนุมัตริ ่ายจ่ายสาหรั บอาสาสมัครโครงการวิจัยรายบุคคล ในแต่ละ
visit
- All Subject Payment สรุปรายจ่ายภาพรวมของอาสาสมัครทุกคนทีเ่ ข ้าโครงการวิจัย
- Other Payment จัดการ อนุมัตริ ายจ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในโครงการ นอกเหนือจากทีก
่ าหนดใน
Protocol โดยรายจ่ายในสว่ นนีอ
้ าจถูกสง่ มาจากภาระงานทีส
่ ร ้างขึน
้ ใน PMS
้
- Invoice สร ้างและพิม พ์ใ บแจ ้งยอดส าหรั บ ค่ า ใช จ่้ า ยที่เ กิด ขึน
้ แล ้ว เพื่อ ใช ประกอบเบิ
ก กั บ
้
sponsor หรือเก็บไว ้เป็ นหลักฐานการใชจ่ายภายในโครงการ
[2] แสดงรายการอาสาสมัครทีถ
่ ก
ู คัดเข ้าร่วมโครงการวิจัย ณ ปั จจุบัน
[3] แสดงจานวน visit สาหรับอาสาสมัครรายนัน
้ ๆ สามารถคลิกดูรายละเอียดค่าใชจ่้ ายในแต่ละ visit
ได ้ โดยระบบจะ active ให ้คลิกเปิ ดได ้เฉพาะ visit ทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วเท่านั น
้
[4] Approval button คลิกเพือ
่ อนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินสาหรับรายการนัน
้ ๆ เมือ
่ สถานะเปลีย
่ นเป็ น
Approved จะมีผลต่อการคานวณรายจ่ายรวมและเงินคงเหลือภายในโครงการ
่ ค่าเดินทาง หรือ
[5] คลิกทีป
่ มเครื
ุ่
อ
่ งพิมพ์ เพือ
่ พิมพ์ใบสาคัญรับเงิน ในบางกรณีทจ
ี่ าเป็ นต ้องใช ้ เชน
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครโครงการวิจัย
[6] เพิม
่ รายการค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ ใน visit กรณีทไี่ ม่ได ้ถูกกาหนดไว ้ล่วงหน ้า
[7] แสดงรายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือ (lum sump) ของ visit นัน
้ ๆ

Version 1.0, Dated: 31 October 2018

Copyright © nCRC 2018. All Rights Reserved.

36

บทที่ 10 คูม
่ อ
ื โดยย่อ HVT: Harvesting Tools

1

เฉพาะหัวหน ้าโครงการ
ิ ธิใ์ ช ้ HVT:
หรือผู ้มีสท
Harvesting Tools
สามารถ download
ข ้อมูลทัง้ หมดได ้

2

3

4

Version 1.0, Dated: 31 October 2018

หลังจาก Database
locked จะสามารถ
Download data ได ้ และ
จะไม่มใี ครบันทึกข ้อมูลใน
ฟอร์มได ้จนกว่าจะ Unlock
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ภาคผนวก 1 สรุปคุณลักษณะของแต่ละโมดูลและเครือ
่ งมือ

หมายเลขข ้างหน ้าชือ่ โมดูลในภาพ เป็ นเลขอ ้างอิงหน ้าไอค่อนของโมดูลในตารางต่อไปนี้

Tools or Modules

1
EzProject
ระบบสร้างและจ ัดการ
โครงการวิจ ัย

Feature Descriptions
้
 เป็ นจุดเริม่ ของการใชงาน
nCRC Tools ที่ www.ncrc.in.th
้
 เป็ นเมนูแรกในหน ้าแรกหลังจากที่ Login เข ้าใชงาน
หรือที่
เรียกว่า nCRC Portal กล่าวคือ เป็ นหน ้ารวมทุกโครงการที่
ิ
สร ้างเอง หรือทีไ่ ด ้รับมอบหมาย ทีไ่ ด ้รับเชญ
หรือทีไ่ ด ้รับ
อนุญาตให ้เข ้าร่วมโครงการ
้ ้าง Research Project แล ้วเสร็จได ้ใน 3 คลิก
 ใชสร






คลิก 1: Create New Project
คลิก 2: เลือก Project Template หรือ Create from scratch
คลิก 3: แก ้ไขค่าเริม
่ ต ้น (Icon, Name, URL) แล ้วคลิก Submit

ได ้ nCRC Tools เต็มระบบ และมีเว็บไซต์ (URL) เฉพาะตัว
สร ้างโครงการวิจัยได ้ไม่จากัดจานวนโครงการ
แต่ละโครงการมีแบบฟอร์มและเก็บข ้อมูลได ้ไม่จากัดจานวน
แชร์เป็ นต ้นแบบ หรือแสดงหน ้าแรก nCRC เพือ
่ แสวงหา
ความร่วมมือจากนักวิจัยหรือจากต่างสถาบัน (collaboration
research network) ได ้
 สามารถสารองได ้ทัง้ ระบบซอฟต์แวร์พร ้อมค่า setup และ
ข ้อมูล สามารถลบโครงการออกจากระบบ และกู ้คืนเพือ
่ เริม
่
้
ใชงานใหม่
ได ้จากไฟล์ทไี่ ด ้สารองและ download ไว ้
Version 1.0, Dated: 31 October 2018
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Feature Descriptions

 โมดูลและเครือ่ งมือตัง้ แต่หมายเลข 2 เป็ นต ้นไป จะสามารถ

้
้
ใชงานได
้ ก็ตอ
่ เมือ
่ Login เข ้าใชงานในโครงการ
ทัง้ นีเ้ พือ
่
ให ้ผลทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ หมดเป็ นอิสระต่อกันไปในแต่ละ Project
้
 ดูคมู่ อื ใชงาน
บทที่ 2 ตอนที่ 2.2

2

 เป็ นเมนูทสี่ องของ nCRC Header Menu ซงึ่ อยูถ่ ัดจาก


EzSetup
ระบบจ ัดการโครงการ







3
EzForm
ระบบสร้างและจ ัดการ
ฟอร์มบ ันทึกข้อมูล

EzProject หลังจากทีค
่ ลิก Project Icon เข ้าทางานใน
โครงการทีเ่ ลือก
้ อ
ใชเพื
่ “ติดตัง้ ” โมดูล หรือตัง้ ค่าเครือ
่ งมือต่างๆ ให ้กับ
โครงการทีส
่ ร ้างขึน
้
เป็ น Step-by-Step guide ให ้ทาตามลาดับ พร ้อมบอก
่ น/แสดงบางขัน
Progress และซอ
้ ตอน ตามสงิ่ ทีพ
่ งึ มีหรือควร
ทาในแต่ละรูปแบบวิจัย (Study design)
EzSetup ได ้เลือกโมดูลหรือเครือ
่ งมือต่างๆ ให ้เป็ นเบือ
้ งต ้น
ตาม Project Template ทีเ่ ลือกในขัน
้ ตอน Create New
Project เพือ
่ ให ้ผู ้สร ้างปรับปรุงแก ้ไข จึงชว่ ยนั กวิจัยทีย
่ ังไม่ม ี
ี
ประสบการณ์ให ้สามารถทาวิจัยได ้อย่างมืออาชพ
่ โครงการวิจัยเชงิ สารวจ
รองรับโครงการ จากทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ เชน
ั ซอนที
้
่
หรือ poll กระทั่งซบ
ส
่ ด
ุ
เชน
Multi-center
randomized controlled trial
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 3

 เป็ นเมนูทสี่ ามของ nCRC Header Menu ซงึ่ อยูถ่ ัดจาก
EzSetup หลังจากทีค
่ ลิก Project Icon เข ้าทางานใน
โครงการทีเ่ ลือก
้ ้างแบบฟอร์มเก็บข ้อมูล แล ้วเสร็จได ้ใน 3 คลิก
 ใชสร
คลิก 1: Create EzForm
คลิก 2: เลือก EzForm Template หรือ Create from scratch
คลิก 3: แก ้ไขค่าเริม
่ ต ้น (Icon, Name) แล ้วคลิก Update

้
 เมือ่ คลิก Edit Form ทีส่ ร ้างขึน้ นัน้ ผู ้ใชสามารถเพิ
ม
่ ข ้อ






คาถาม กาหนดประเภทคาถาม แก ้ไข ก ้อบปี้ ย ้ายตาแหน่ง
ลบออกจากฟอร์มได ้โดยง่าย
้
มีประเภทคาถามให ้เลือกใชงานมากกว่
า 50 ประเภท
สร ้างฟอร์มจากข ้อมูลได ้ โดย upload data file ทีเ่ ป็ น CSV
format ปรับแต่งฟอร์มตามต ้องการ รูปแบบนีย
้ ังผลให ้ได ้ทัง้
ฟอร์มและข ้อมูล ทีพ
่ ร ้อมให ้ทางานต่อจากเดิมได ้
ด ้วยการทีห
่ นึง่ งานวิจัยมักมีมากกว่าหนึง่ ฟอร์ม EzForm มี
ื่ มโยงฟอร์มได ้อย่างเป็ นระบบ ทาให ้
Joiner เป็ นเครือ
่ งมือเชอ
ได ้ Relational forms พร ้อมกับ Relational database
ิ้
ในทันทีท
่ ส
ี่ ร ้างฟอร์มเสร็จสน
จะได ้เครือ
่ งมือจัดการข ้อมูล
สาหรับแต่ละฟอร์ม โดยอัตโนมัต ิ ดังนี้
̵ Data viewing and exporting tools
̵ Annotated CRF
̵ Data Dictionary
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Feature Descriptions
้
̵ Backup/ Restore Tools ลบออกหรือนากลับใชใหม่
โดย
ทาได ้ทัง้ ฟอร์ม
(คาถาม
หน ้าบันทึกข ้อมูล)
และ
แฟ้ มข ้อมูล
่ งทางเข ้าบันทึก
̵ Create/Manage Token เพือ
่ เปิ ดชอ
ข ้อมูลลงฟอร์มผ่าน URL หรือ QR Code
̵ Tools for Data Validation and Exploratory Analysis
สามารถ clone ฟอร์มเพือ
่ เป้ าหมายต่างๆ (ทดสอบ แชร์เป็ น
ต ้นแบบ สารองไฟล์ระบบ ฯลฯ)
ิ ธิก
สามารถจัดสท
์ ารเข ้าถึงฟอร์ม
และข ้อมูลได ้ทัง้ ในระดับ
ฟอร์ม และในระดับตัวแปร
รองรับ Version control, Query management,
Communication forum within form, รวมทัง้ Advanced
่ งทางให ้เพิม
settings โดยมีชอ
่ SQL, JavaScript สาหรับ
ั ซอน
้
ฟอร์มทีม
่ ก
ี ารคานวณหรือแสดงผลทีซ
่ บ
Declare to be a Case Report Form (CRF) หากกาหนด
เป็ น CRF จะทาให ้ฟอร์มนีไ
้ ด ้รับการจัดการด ้วยเครือ
่ งมืออืน
่ ๆ
ิ ธิเ์ ข ้าถึง HVT สามารถ
ของทัง้ โครงการ รวมทัง้ ให ้ผู ้ทีม
่ ส
ี ท
เก็บเกีย
่ วผล (CRF + Data) ได ้ แต่หากไม่ระบุให ้เป็ น CRF
ิ สร ้างฟอร์มใชเป็
้ นการสว่ นตัว โดยไม่ทาให ้เสย
ี
เอือ
้ ให ้สมาชก
ระบบจัดการงานวิจัย
่ ง
มี EzEntry และ EzMobile ให ้โดยอัตโนมัต ิ เพือ
่ เป็ นชอ
ทางเข ้าบันทึกข ้อมูลทีส
่ ะดวกรวดเร็ว และเป็ นระบบ
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 4

 เป็ นเมนูทสี่ ขี่ อง nCRC Header Menu ซงึ่ อยูถ่ ัดจาก EzForm

4


EzModule
เครือ
่ งมือสร้างโมดูล








หลังจากทีค
่ ลิก Project Icon เข ้าทางานในโครงการทีเ่ ลือก
้ ้างโมดูล แล ้วเสร็จได ้ใน 3 คลิก
ใชสร
คลิก 1: Create New EzModule
คลิก 2: เลือก EzModule Template หรือ Create from
scratch
คลิก 3: แก ้ไข Icon และ Name แล ้วคลิก Update
ื่ มโยงกันตาม workflow
เป็ นการนา EzForm มาแสดงหรือเชอ
เพือ
่ ทางานให ้ได ้ตามเป้ าหมายร่วมกันเป้ าหมายหนึง่ ที่
ิ ธิ์
เกีย
่ วข ้องกับฟอร์มมากกว่าหนึง่ ฟอร์ม แล ้วสามารถจัดสท
การเข ้าถึง หรือแชร์ได ้อย่างเป็ นระบบ
้
สามารถใช ้ Widget ปรับแต่ Module ให ้รองรับการใชงานที
่
หลากหลาย (สาหรับ advanced users)
เครือ
่ งมือนี้ คือจุดกาเนิดของทุกโมดูลใน nCRC ดังนัน
้ จึง
เอือ
้ ให ้ระบบ
nCRC
สามารถพัฒนาต่อยอดไปอย่างไร ้
ข ้อจากัดเนือ
่ งจาก user สามารถสร ้างสรรค์โมดูลขึน
้ ตามที่
้ ้
ตนต ้องการได ้ และแชร์ แบ่งปั นกันใชได
้ กษะ
การที่ nCRC มี EzForm และ EzModule ทีไ่ ม่ต ้องใชทั
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแม ้ว่ามีบ ้างก็หาคนทา
ได ้ไม่ยาก นัน
้
ทาให ้การพัฒนาระบบ การสร ้างเครือ
่ งมือ
ขึน
้ มาใช ้ ตามความต ้องการของสงั คมนั กวิจัย กระทาได ้โดย
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Feature Descriptions
ไม่ต ้องรอโปรแกรมเมอร์ ซงึ่ มีจานวนจากัด จึงไม่เกิดคอขวด
ของการพัฒนาระบบ
้
 ดูคมู่ อื ใชงาน
บทที่ 5

 เป็ นเมนูทห
ี่ ้าของ nCRC Header Menu
้
 แสดง EzForm ทีเ่ กีย่ วข ้องกับผู ้ Login เข ้าใชงาน
เพือ
่

5

EzEntry

ทางานได ้สะดวกขึน
้
 ทุกฟอร์มทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้ที่ Login ในขณะนัน้
จะแสดงในหน ้าเดียวกัน
 แสดงสถานะข ้อมูลรายเร็คอร์ดและจานวนข ้อมูลให ้เห็นใต ้ชอื่
ฟอร์ม

 เป็ นเมนูทห
ี่ กของ nCRC Header Menu
้
 แสดง EzForm ทีผ
่ ู ้ Login เข ้าใชงาน
ระบุให ้แสดงใน Mobile

6

devices เพือ
่ ทางานบันทึกข ้อมูลได ้สะดวกขึน
้
 เหมาะกับการเก็บข ้อมูลภาคสนาม
EzMobile

 เป็ นเครือ่ งมืออยูม่ มุ ขวาบนสุดของ Project Header Menu
 เมือ่ คลิก Project Icon เข ้าทางานในโครงการ จะได ้หน ้า

7
Project Meta-tools

Project Main Page จุดสงั เกตคือ มี Project Header ที่
้
ด ้านบนของหน ้าเว็บ ประกอบด ้วย Project Icon ทีด
่ ้านซาย
ื่ Project และด ้านขวาสุดเป็ นแถบเครือ
สุด ตามด ้วยชอ
่ งมือ
 เครือ่ งมือชุดแรกบน Project Header ประกอบด ้วย 3
เครือ
่ งมือหลัก ได ้แก่
̵

้ ้ไขค่าเริม
Project Settings ใชแก
่ ต ้นของ Project
่ ชอ
ื่ โครงการ ไอค่อน ทีอ
เชน
่ ยูเ่ ว็บไซต์ ฯลฯ รวมทัง้
การ Backup ทัง้ โครงการ

̵

้
Project Cloner ใชโคลนทั
ง้ โครงการ (ทัง้ ระบบ
ซอฟต์แวร์ และข ้อมูลที่ user นาเข ้าหรือ upload ขึน
้
สู่ nCRC)

้ บแต่งการแสดงสข
ี อง
Theme Settings ใชปรั
หน ้า Project
้
 ดูคมู่ อื ใชงาน
บทที่ 2 ตอนที่ 2.5
̵

 เป็ นโมดูลแรก บน Project Header (ด ้านขวาบนสุด)
ิ สมาชก
ิ เข ้าร่วม
 ใชจั้ ดการสมาชกิ กรณีทมี่ ผี ู ้ร่วมวิจัย
เชญ

8
MMS
ิ
ระบบสมาชก
(Member
management
System)

โครงการได ้ไม่จากัด
 รองรับการทางานร่วมกันสาหรับโครงการแบบ Multi-center
study
 มอบหมายบทบาท (Roles/Responsibilities) แก่สมาชกิ
ทัง้ นี้ มีเครือ
่ งมือให ้ผู ้สร ้างโครงการ สามารถเพิม
่ เติมหรือ
แก ้ไข Roles/Responsibilities ทีม
่ ใี ห ้เป็ นเบือ
้ งต ้น ให ้ได ้
ตามทีพ
่ งึ มีในโครงการของตนได ้
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PMS
ระบบจ ัดการโครงการ
(Project Management
System)

Feature Descriptions
ิ จากการมอบหมายนั น
ื่ มโยงไปกับงาน
บทบาทสมาชก
้ จะเชอ
ทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยโมดูลต่างๆ ทีจ
่ ะกล่าวต่อไป จึงยังผลให ้ลด
ั ซอนในการท
้
ิ
ความซบ
างานร่วมกันได ้ กล่าวคือ เมือ
่ สมาชก
เข ้าสูร่ ะบบ จะเห็นเฉพาะงานทีต
่ นเกีย
่ วข ้องเท่านัน
้ โดยแสดง
้
ใน Project Main Page เมือ
่ เข ้าใชงาน
มีรายงานภาระงานเป็ นรายบุคคลแบบ real time
ื่ มโยงกับโมดูล FMS เพือ
ผลงานรายบุคคล เชอ
่ จัดการจ่าย
ค่าตอบแทนได ้
ื่ สารเป็ นการเฉพาะภายในโครงการ
มีระบบสอ
(เมนูแทป
Communication Pad ใน Project Main Page)
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 6

 เป็ นโมดูลทีส่ อง บน Project Header
้ น One-stop service ของโครงการได ้ กล่าวคือ
 สามารถใชเป็











ื่ มโยง Task เข ้ากับ Form ไว ้ ใน
เริม
่ ด ้วยการสร ้าง Task ทีเ่ ชอ
่ งทาง
ขัน
้ วางแผน จากนัน
้ มอบหมายผู ้รับผิดชอบ จึงเกิดชอ
ให ้เข ้าทางาน ติดตาม ประเมินผล และเก็บเกีย
่ วผลงานได ้ใน
ระบบเดียว
เมือ
่ ทางานวิจัยแล ้วพบปั ญหา ถือเป็ นเรือ
่ งปกติ แต่การมี
่ ง
PMS จะชว่ ยให ้รู ้ได ้รวดเร็วว่าเกิดปั ญหาอะไร พร ้อมชอ
ทางแก ้ไขได ้ง่าย และทันเวลา ด ้วย PMS นี้ แจกแจงงานที่
ั ซอนยุ
้
ั เจน ง่ายต่อการ
ซบ
ง่ ยากเหล่านั น
้
ให ้เกิดความชด
ดาเนินการ และเป็ นระบบ
้
้ ดตามและประเมินผล
สามารถใชวางแผน
ใชด้ าเนินงาน ใชติ
โครงการ โดย
ิ้ และ link กับ
̵ เพิม
่ กิจกรรม พร ้อมกาหนดวันเริม
่ วันเสร็จสน
form ไว ้
ิ
̵ มอบหมายกิจกรรมให ้สมาชก
แล ้วคลิกเข ้าบันทึกผลใน
form ได ้เลย
̵ จัดหมวดหมูก
่ จิ กรรม จัดลาดับงานก่อนหลัง กาหนด
เงือ
่ นไข ฯลฯ
รองรับการแสดงผลในรูปแบบ Gantt Chart ให ้ติดตาม
ความก ้าวหน ้าของงานได ้ง่าย
และปรับแต่งรูปแบบแสดง
ผลได ้อย่างยืดหยุน
่
มีระบบแจ ้งเตือนให ้เข ้าทางาน หรือแก ้ไขปั ญหา ได ้ทันท่วงที
้
สามารถใชประเมิ
นภาระงาน
หรือเห็นความสามารถในการ
ิ ได ้แบบ real time
ทางาน (performance) ของสมาชก
กาหนดให ้กิจกรรมใดแสดงเป็ น Timeline และ Milestone
สาหรับโครงการวิจัยได ้
ทาให ้รู ้สถานการณ์หรือ
ความก ้าวหน ้าโครงการได ้ง่าย
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 7
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SMS
ระบบจ ัดการตารางน ัด
หมาย (Subject
Management Setup)




11

FMS
ระบบจ ัดการงบประมาณ
(Financial
Management
System)

 เป็ นโมดูลทีส่ ี่ บน Project Header
้ อ
 ใชเพื
่ จัดสรรงบประมาณ หรือกาหนดราคาหรือค่าใชจ่้ ายต่อ








12

HVT
ระบบเก็บเกีย
่ วผล
(Harvesting Tools)

Feature Descriptions
เป็ นโมดูลทีส
่ าม บน Project Header
จาเป็ นสาหรับโครงการวิจัยทีม
่ ก
ี ารเก็บข ้อมูลซ้าใน
อาสาสมัครรายเดิม
้ ้างตารางการนั ดหมายและกิจกรรมทีต
ใชสร
่ ้องทาในแต่ละ
visit ตาม study protocol โดยทาครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว
จากนัน้
เมือ่
enroll
อาสาสมัครรายใดเขาโครงการ
้
ก็จะได ้
แผนการนัดหมายตาม protocol สาหรับผู ้ป่ วยรายดังกล่าว
โดยอัตโนมัต ิ
มีระบบเตือนก่อนถึงวันนัด และแจ ้ง protocol deviation หาก
ไม่ตามนัน
้
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 8

หน่วยกิจกรรม โดยมี Budget template พร ้อมกับ Visit
event schedule ให ้เป็ นเบือ
้ งต ้น
ติดตามรายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ และผลกาไร
ระบบการจ่ายเงินอัตโนมัตเิ มือ
่ มีกจิ กรรมเกิดขึน
้ จริง รวมถึง
ติดตามสถานะการจ่ายเงินในแต่ละ visit
สร ้างใบแจ ้งหนี้ (invoice) ให ้กับ sponsor เพือ
่ เรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ แล ้ว
หรือแจ ้งยอดค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ
นอกเหนือจากทีก
่ าหนดไว ้ใน Protocol ทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างการ
ดาเนินงาน
พิมพ์ใบสาคัญรับเงิน ตามรายการใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ ณ ขณะนั น
้
่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครในโครงการวิจัย
เชน
รายงานรายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือ แบบ Real-time
เพือ
่ วางแผนการใชจ่้ ายในโครงการ
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 9

 เป็ นโมดูลทีห
่ ้า ซงึ่ เป็ นโมดูลสุดท ้ายทีป
่ รากฏบน Project








Header
เป็ น One-stop service ในการเก็บเกีย
่ วผลการทางานวิจัย
เป็ นเสมือนบทสรุป หรือจุดหมายปลายทางของ nCRC
โมดูลนี้ รวบรวมผลจากโมดูลอืน
่ ๆ มารวมอยูท
่ เี่ ดียวกัน เพือ
่
เอือ
้ ให ้เห็นภาพรวมอันเป็ นผลจากการทางาน และและอานวย
ความสะดวกให ้สามารถเข ้าเก็บเกีย
่ วผลงานทัง้ หมดได ้ในที่
เดียวโดยไม่ต ้องเข ้าไปในแต่ละโมดูล
้ ไ่ ด ้รับสท
ิ ธิ์
ผู ้ใชที
สามารถเข ้าไปดาวน์โหลดข ้อมูลหรือ
์
เอกสารอิเล็กทรอนิกสทัง้ หมดของโครงการวิจัยทีถ
่ ก
ู
อัปโหลดหรือบันทึกจัดเก็บในระบบ nCRC ตามหมวดหมูแ
่ ละ
ประเภทของเอกสาร หรือโมดูลต่างๆ
้
ดูคม
ู่ อ
ื ใชงาน
บทที่ 10
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TMF
ระบบจ ัดการ Essential
Documents (Trial
Master File
Management
System)






14

 เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า


EC/IRB
ระบบจ ัดการด้าน
จริยธรรมวิจ ัย (EC/IRB
Clearance System)

Feature Descriptions
เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า
้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
ใชจั้ ดการเอกสารงานวิจัย ดังนี้
̵ ร่างเอกสาร, upload, สง่ review, อนุมัต,ิ และให ้มีผล
̵ มอบหมายผู ้สร ้าง ผู ้ review ผู ้มีอานาจอนุมัต ิ
้
่ มอบหมายสมาชก
ิ ใดให ้อ่าน ให ้
̵ นาออกใชงาน
เชน
่
่
ตอบ เชน ร่าง SOP แล ้ว สงให ้ใครรับรู ้ อ่าน ติดตาม
ว่าอ่านหรือยัง ฯลฯ
้
̵ ติดตาม version และ ความก ้าวหน ้าในการใชงาน
ของเอกสาร
เรียกดูรายการเอกสารทีถ
่ ก
ู อัปโหลด
โดยจัดเรียงตาม
่ การ upload GCP Training หรือ
หมวดหมูข
่ องเอกสาร เชน
Curriculum Vitae (CV) เป็ นต ้น
จากัดการเข ้าถึง (limited Access) โมดูลจัดเก็บเอกสาร โดย
ิ เห็น (Read only) แก ้ไข (Read and
สามารถตัง้ ค่าให ้สมาชก
Write) หรือจัดการเอกสาร (Manage) ได ้
ิ เข ้ามาดาเนินการตามทีผ
มีระบบแจ ้งเตือน เพือ
่ สมาชก
่ ู ้ดูแล
ระบบกาหนด
้ อ
มีต ้นแบบให ้เลือกใชเพื
่ เป็ นค่าตัง้ ต ้น จากการนี้ นั กวิจัยทีย
่ ัง
ไม่มป
ี ระสบการณ์ จะทราบได ้ว่า เอกสารสาคัญในการวิจัย
เพือ
่ ให ้เป็ นไปตาม ICH-GCP นัน
้ ควรมีอะไร มีลักษณะ
อย่างไร จากนั น
้ สามารถนาไปปรับใชต่้ อได ้ ได ้แก่
̵ Protocol
̵ Informed Consent Form
̵ Case Report Form
̵ SOP/MOP
̵ Protocol-related Documents
̵ EC/IRB-related Documents





้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
สาหรับอัปโหลดเอกสาร
จัดเก็บ
และจัดหมวดหมูข
่ อง
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อกาหนดของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (EC/IRB)
ติดตามสถานะของ EC/IRB Submission กระทั่ง Approval
ระบบแสดงผลความก ้าวหน ้า
และแจ ้งเตือนกาหนดการที่
สาคัญ
มีระบบแจ ้งเตือน เพือ
่ ทางานเมือ
่ ต ้องทาตามข ้อกาหนดของ
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
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SMT
ระบบจ ัดการอาสาสม ัคร
โครงการวิจ ัย (Subject
Management Tools)







Feature Descriptions
เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า
้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
จาเป็ นสาหรับโครงการวิจัยทีม
่ ก
ี ารเก็บข ้อมูลซ้าใน
อาสาสมัครรายเดิม (Longitudinal studies)
้ ้หลังจากตัง้ ค่าในโมดูล SMS กล่าวคือเมือ
ใชได
่ ลงทะเบียน
อาสาสมัครเข ้าสูโ่ ครงการวิจัย โมดูล SMT จะนาระบบนัด
หมายและกิจกรรมว่าต ้องทาอะไรเมือ
่ ไหร่ทก
ี่ าหนดใน SMS
นัน
้ มาใชกั้ บอาสาสมัครรายนั น
้ โดยอัตโนมัต ิ
ติดตามความก ้าวหน ้าของกิจกรรมในอาสาสมัคร
โครงการวิจัยรายบุคคล
มีสรุปสถานะอาสาสมัครรายบุคคลว่าปั จจุบันต ้องทาอะไร
ได ้รับอะไรมาแล ้วบ ้าง และครัง้ หน ้าจะทาอะไร
มีสรุปสถานะ Recruitment rate ของโครงการวิจัยใน
่
ภาพรวม
เชน
จานวนอาสาสมัครทีไ่ ด ้รับการคัดกรอง
(screened) ลงทะเบียนเข ้าร่วมงานวิจัย (enrolled) หรือการ
คัดกรองล ้มเหลว (screen failures) จาแนกตามรายเดือน
หรือรายสถาบันกรณี multi-center study

 เป็ นระบบที่ embedded ใน EzForm Settings กล่าวคือ

16
EDC
ระบบบ ันทึกข้อมูล
(Electronic Data
Capture)

17

AE/SAE
ระบบจ ัดการ AE/SAE
(AE/SAE
Management
System)

ื่ Settings ในหน ้า Edit
สามารถจัดการได ้ที่ Menu tab ชอ
EzForm
์ ี่
 รองรับการป้ อนข ้อมูลจากอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกสท
่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา แทปเล็ต
หลากหลาย เชน
หรือสมาร์ทโฟน
 ระบบการบันทึกข ้อมูล และตรวจสอบความถูกต ้องของการ
้
บันทึกข ้อมูล ใชตามที
ก
่ าหนดใน EzForm ได ้แก่
̵ กาหนดให ้กรอกได ้เพียงเร็คอร์ดเดียวหรือมากกว่านัน
้
ได ้ต่ออาสาสมัครหนึง่ ราย
̵ Enable Double Data Entry
̵ Enable validation checking
ิ ธิใ์ นการดูแลโมดูล การเข ้าถึงแบบฟอร์ม การ
 กาหนดสท
กรอกข ้อมูล และการเข ้าถึงฐานข ้อมูล รวมทัง้
Enable
double data entry ได ้ใน EzForm

 เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า

้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
 จาเป็ นสาหรับ Prospective study เฉพาะอย่างยิง่
Randomized controlled trial
 รองรับการสบื ค ้นและเรียกใช ้ AE term จากฐานข ้อมูล
CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse
Events version 5.0
 ติดตามสถานะการเกิด Adverse Event และ Serious
Adverse Event แบบ real-time ด ้วยการแสดงผลแบบ
Dashboard
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Feature Descriptions
 ระบบการแจ ้งเตือนถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข ้อง เชน่ นักวิจัยหลัก
รวมถึงการพิมพ์รายงานการเกิด AE/SAE เพือ
่ แจ ้ง EC/IRB

 เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า



Random
ระบบ Randomization
Code Generator
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 เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า


IAM
ระบบจ ัดการ Interim
Analysis (Interim
Analysis
Management
System)

20






้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
จาเป็ นสาหรับ Randomized controlled trial ทีม
่ แ
ี ผนทา
Interim analysis
มีเครือ
่ งมือให ้ดาเนินการกิจกรรมทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ การนี้
พร ้อม
่ แผน Interim analysis
ระบบจัดเก็บเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง เชน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการ Data Safety and Monitoring
Board (DSMB)
กาหนด Stopping rules, interim visit, interim report
ติดตามสถานะการวิเคราะห์ข ้อมูลระหว่างทาง
(Interim
analysis)

 เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า



QMS
ระบบจ ัดการคุณภาพ
(Quality Management
System)

้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
จาเป็ นสาหรับ Randomized controlled trial
้ ้างหมายเลขสุม
่ (Randomization code) และจัดเก็บ
ใชสร
อย่างเป็ นระบบ
่ จะถูกนาไปใชใน
้ EzForm โดยเป็ น
ผลจากการสร ้างเลขสุม
ข ้อคาถามหนึง่ หลังจากชุดคาถาม
Inclusion/Exclusion
criteria หรืออาจแยกเป็ นอีกฟอร์มก็ได ้ โดยให ้กาหนดข ้อ
คาถามเป็ นประเภท Randomization
สามารถกาหนดเงือ
่ นไขให ้แสดง Randomization code หาก
อาสาสมัครรายนัน
้ ผ่านเกณฑ์
รองรับระบบ Randomization แบบ Block randomization
with vary block size และรองรับ multiple treatment
groups
รองรับการปรับแต่งขัน
้ สูง
(advanced
customization)
สาหรับงานวิจัยทางคลินก
ิ ประเภทต่างๆ





้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
อัปโหลดและจัดเก็บเอกสารการ Audit/Monitoring Report
ระบบจัดการและติดตามสถานะของ Corrective Action and
Preventive Action (CAPA)
รองรับการระบุ
CAPA
แต่ละรายการ
การมอบหมาย
ผู ้รับผิดชอบ กาหนดวันทีค
่ รบกาหนด (due date) เพือ
่
ประเมินภาระงาน ความรวดเร็วในการจัดการปั ญหา รวมถึง
การประเมิน site performance
สาหรับระบบ Data Validation และ Query management
system นัน
้ ได ้ถูก embedded ไว ้ใน EzForm
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Tools or Modules

21

PMS-CAL
ระบบแสดง Project
Management System
ในรูป Calendar

Feature Descriptions
 เป็ น Optional module กล่าวคือ ผู ้สร ้างฟอร์มเลือกติดตัง้ เข ้า
้
โครงการ (activate) จาก Public Modules ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชฟรี
้ อ
่ เดียวกันกับโมดูล PMS: Project
 ใชเพื
่ จัดการโครงการเชน
Management System แต่แสดงผลเป็ นปฏิทน
ิ แทนทีจ
่ ะเป็ น
ิ
Gannt Chart ทาให ้สามารถเห็นภาพการทางานของสมาชก
โครงการ และวางแผนได ้ใน Calendar interface

 ระบบบันทึกและแสดงผลข ้อมูลผ่านปฏิทนิ
 มีขน
ั ้ ตอนดังนี้

22
EzCalendar

̵ สร ้างฟอร์มทีม
่ ป
ี ระเภทข ้อมูล Calendar
̵ เปิ ดโมดูล EzCalendar แล ้วคลิกวันทีเ่ พือ
่ บันทึก
ข ้อมูล
̵ เลือกฟอร์ม
̵ บันทึกข ้อมูล
 เป็ น Calendar ทีม่ คี วามยืดหยุน
่ เนือ
่ งจากเป็ นทางเข ้าบันทึก
้
กิจกรรมผ่านปฏิทน
ิ จึงสามารถประยุกต์ใชงานกั
บงานใดๆ ทีม
่ ี
วันทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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ภาคผนวก 2 สรุปประเภทคาถาม
Icon

Name

Category

Text Box

Type in to Enter

Descriptions
่ งว่างสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มแล ้วป้ อน
้ ๆ บรรทัดเดียว หรือเป็ นตัวเลข ก็
ข ้อมูล เป็ นข ้อความสัน
ได ้
เหมาะสาหร ับ: คาถามประเภทปลายเปิ ด (open-ended
question)
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:

ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Numeric Box

Type in to Enter

่ งว่างสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ ม แล ้วป้ อน
ข ้อมูล เป็ นตัวเลข บรรทัดเดียว
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ดทีต
่ ้องการใส่ตัวเลข
แต่หากต ้องการกาหนดรูปแบบตัวเลข ให ้ใช ้ประเภท
คาถาม [Mask Input]
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Text Area

Type in to Enter

่ งว่างสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ ม แล ้วป้ อน
ข ้อมูล เป็ นข ้อความ ทีอ
่ าจยาวได ้หลายบรรทัด
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ดทีต
่ ้องการให ้บรรยาย มี
หัวข ้อย่อยได ้ หรือมีหลายบรรทัด
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Icon

Name

Category

Descriptions
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

HTML Editor

Type in to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีห
่ น ้าต่าง HTML Editor แล ้ว
สามารถใส่เนื้อหาต่างๆ ได ้อย่างยืดหยุน
่ เช่นพิมพ์
ข ้อความ แนบไฟล์ แนบวีดโิ อ เป็ นต ้น
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ด หรือการวิจัยเชิง
คุณภาพ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Drawing Pad

Type in to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีภ
่ าพแล ้วพิมพ์ ก็ได ้ หรือคลิด
รูปปากกาแล ้ววาดลายเส ้นก็ได ้ สามารถ upload ภาพ
โครงสร ้างร่างกายหรืออวัยวะ เป็ นพืน
้ หลัง แล ้ววาด
ลายเส ้นบอกตาแหน่งเจ็บป่ วย
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ด ทีบ
่ น
ั ทึกภาพวาด
แผนภูม ิ เช่น Operation note ใช ้ภาพแทนคาอธิบาย
(หนึง่ ภาพแทนพันคา)
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Phone Number

Type in to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มแล ้วป้ อนข ้อมูล
เป็ นหมายเลขโทรศัพท์ อีกทัง้ สามารถกาหนดรูปแบบไว ้
ล่วงหน ้าได ้
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ด รับข ้อมูลเบอร็
โทรศัพท์
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

E-mail Address

Type in to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มแล ้วป้ อนข ้อมูล
เป็ นอีเมล์ อีกทัง้ สามารถกาหนดรูปแบบไว ้ล่วงหน ้าได ้
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ด รับข ้อมูลอีเมล์
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Icon

Name

Category

Descriptions
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Masked Input

Type in to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มแล ้วป้ อนข ้อมูล
เป็ นรูปแบบอะไรก็ได ้ โดยกาหนด A สาหรับรับตัวอักษร
และ 9 สาหรับรับตัวเลข
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ด รับข ้อมูลทีต
่ ้องเป็ นไป
ตามรูปแบบทีก
่ าหนดเท่านั น
้
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

CID: 13-digit Thai
CID for Target or
Master Form

Type in to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มแล ้วป้ อนข ้อมูล
เป็ นรหัสประชาชนไทย เลข 13 หลัก ซึง่ มีเครือ
่ งมือ
ตรวจสอบ check digit ไว ้เรียบร ้อยแล ้ว กล่าวคือ หาก
ใส่ตัวเลขไม่ถก
ู ต ้อง ก็จะมีการแจ ้งเตือน
เหมาะสาหร ับ: คาถามไว ้รับข ้อมูลรหัสประชาชน
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Single Checkbox
(Boolean)

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มจัตรุ ัส
หน ้าข ้อความ หมายถึง Yes ได ้ค่า 1 หากปล่อยว่าง ได ้
ค่า 0 บันทึกลงในฐานข ้อมูล
เหมาะสาหร ับ: คาถามทีใ่ ห ้ข ้าม เช่นมีคาถามแรกให ้ระบุ
ประวัตก
ิ ารเจ็บป่ วย โดยบันทึกลงตาราง กรณีไม่ป่วย
ต ้องมีทค
ี่ ลิก เพือ
่ ปล่อยตารางว่างได ้ เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Radio Box (Multiple
Choices)

Select to Enter

่ งวงกลมหน ้าคาตอบ
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
หมายถึงเลือกเป็ นคาตอบของคาถามหนึง่ หนึง่ คาถามมี
หนึง่ ตัวแปร รหัสคาตอบทีเ่ ลือกจะถูกบันทึกในฐานข ้อมูล
เหมาะสาหร ับ: คาถามหลายตัวเลือก ทีใ่ ห ้เลือกได ้
เพียงคาตอบเดียว เช่น เพศ (1=ชาย, 2=หญิง) เป็ นต ้น
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Icon

Name

Category

Descriptions
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Checkbox
(Multiple-item
Responses)

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มจัตรุ ัสหน ้า
คาตอบของคาถามหนึง่ หนึง่ คาถามมีได ้มากกว่าหนึง่ ตัว
แปร กล่าวคือ ทุกคาตอบถือเป็ นหนึง่ ตัวแปร หากคาตอบ
ใดถูกเลือก ระบบจะบันทึก 1 แต่หากปล่อยว่าง จะบันทึก
0 สาหรับตัวแปรนั น
้
เหมาะสาหร ับ: คาถามหลายตัวเลือก ทีใ่ ห ้เลือกได ้
มากกว่าหนึง่ คาตอบ เช่น ท่านชอบอาหารประเภท
ใดบ ้าง แล ้วมีคาตอบให ้เลือก 5 คาตอบ เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Drop Down List
within this Form

Select to Enter

่ ง drop down list ของ
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
คาถามหนึง่ แล ้วเลือกเป็ นคาตอบ หนึง่ คาถามมีหนึง่ ตัว
แปร รหัสคาตอบทีเ่ ลือกจะถูกบันทึกในฐานข ้อมูล
เหมาะสาหร ับ: คาถามหลายตัวเลือก ทีใ่ ห ้เลือกได ้
เพียงคาตอบเดียว แต่จานวนตัวเลือกมีมาก ทาให ้ไม่
เหมาะทีจ
่ ะให ้เป็ น Radio box เช่น อาชีพ ซึง่ ต ้องการให ้
จาแนกเป็ น 30 ประเภท เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Joiner (Join Child
to Parent Form)

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ ม แล ้วป้ อนข ้อมูล
เป็ นรหัส เพือ
่ ค ้นว่ามีข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้แล ้วใน Parent
form หรือไม่ ถ ้าไม่ ก็มท
ี ค
ี่ ลิก [+] เพือ
่ เพิม
่ ไปก่อน
จากนัน
้ จึงสามารถเลือกรหัสดังกล่าว เพือ
่ บันทึกข ้อมูลใน
Child form
เหมาะสาหร ับ: การวิจัยทีต
่ ้องมีหลายฟอร์มเก็บข ้อมูล
จากอาสาสมัครรายเดียวกัน และเป็ นข ้อกาหนดให ้ต ้อง
ทา เพือ
่ สร ้าง Relational form เพือ
่ การเรียกใช ้ข ้อมูล
ข ้ามฟอร์ม
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:
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Icon

Name

Category

Drop Down List
from other EzForm

Select to Enter

Descriptions
่ ง drop down list ของ
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
คาถามหนึง่ แล ้วเลือกเป็ นคาตอบ โดยที่ list นั น
้ ได ้มา
จากอีกคาถามหนึง่ ในฟอร์มอืน
่ ทัง้ นี้ ทัง้ สองฟอร์มต ้อง
่ มกันด ้วยคาถามประเภท Joiner ก่อน
เชือ
เหมาะสาหร ับ: คาถามหลายตัวเลือก ทีใ่ ห ้เลือกได ้
เพียงคาตอบเดียว แต่ตวั เลือกนั น
้ เปลีย
่ นไปตามข ้อมูลที่
ได ้รับจากอีกฟอร์มหนึง่ เช่น List แผนกต่างๆ ในองค์กร
โดยออกแบบฟอร์มให ้ผู ้รับผิดชอบองค์การเป็ นคนกรอก
และอาจมีการเพิม
่ เติมมาเป็ นระยะ เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Drop Down List
from Database

Select to Enter

่ ง drop down list ของ
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
คาถามหนึง่ แล ้วเลือกเป็ นคาตอบ โดยที่ list นั น
้ ได ้มา
่
จากการ upload ฐานข ้อมูลขนาดใหญ่เข ้าสูระบบ
ิ ธิร์ ะดับสูงสุดในการพัฒนา
เสียก่อน (ต ้องทาโดยผู ้มีสท
ระบบ)
เหมาะสาหร ับ: คาถามหลายตัวเลือก ทีใ่ ห ้เลือกได ้
่
เพียงคาตอบเดียว แต่จานวนตัวเลือกมีมาก เช่นรายชือ
โรงพยาบาลของไทย ทีม
่ ม
ี ากกว่าหนึง่ หมืน
่ แห่งเป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Sub-Drop Down
List from Database

Select to Enter

่ ง drop down list ของ
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
คาถามหนึง่ แล ้วเลือกเป็ นคาตอบ โดยที่ list นั น
้ ได ้มา
้ ๆ
จากการ upload ฐานข ้อมูล ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์เป็ นชัน
ิ ธิร์ ะดับสูงสุดใน
เข ้าสูร่ ะบบเสียก่อน (ต ้องทาโดยผู ้มีสท
การพัฒนาระบบ)
เหมาะสาหร ับ: คาถามหลายตัวเลือก ทีใ่ ห ้เลือกได ้
เพียงคาตอบเดียว แต่จานวนตัวเลือกมีมาก และหลาย
้ เช่นทีอ
ชัน
่ ยู่ ต ้องเลือกจังหวัด ตามด ้วยอาเภอ และ
ตาบล เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Reference (Take
data from Parent
for Child)

Select to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: ให ้ข ้อมูลของคาถามทีเ่ ลือกจาก
Parent form มาแสดงทีข
่ ้อความกาหนดในฟอร์ม
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่ มกัน
ปั จจุบน
ั (Child form) ทัง้ นี้ ทัง้ สองฟอร์มต ้องเชือ
ด ้วยคาถามประเภท Joiner ก่อน
เหมาะสาหร ับ: แสดงค่าบางอย่าง เพือ
่ อานวยความ
สะดวก หรือเป็ นเงือ
่ นไขในการตอบคาถามในฟอร์มที่
สร ้าง (Child form) เช่น กลุม
่ เลือด และ BMI ซึง่ มี
บันทึกในฟอร์มอืน
่ (Parent form)
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Thai Address
(Province Amphur
Tumbon)

Select to Enter

่ ง drop down list ของ
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
คาถามเลือกจังหวัด ตามด ้วยอาเภอ และตาบล
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลทีอ
่ ยูข
่ องไทย
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Date (Calendar)

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มทีม
่ ไี อค่อน
ปฏิทน
ิ แล ้วจะมี pop-up ปฏิทน
ิ ให ้เลือกวัน เดือน ปี
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลวัน เดือน ปี
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Time
(Hour:Minute)

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มทีม
่ ไี อค่อน
ิ
นาฬกา แล ้วจะมี pop-up เวลาให ้เลือก เป็ น ชัว่ โมง และ
นาที
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลเวลาเป็ นชัว่ โมง และ นาที
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Date Time (DayMonth-Year
Hour:Minute)

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ มทีม
่ ไี อค่อน
ปฏิทน
ิ แล ้วจะมี pop-up ปฏิทน
ิ ให ้เลือกวัน เดือน ปี
พร ้อมกับ เวลาเป็ นชัว่ โมง และ นาที ในคาถามเดียว
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เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลวัน เดือน ปี และเวลาเป็ น
ชัว่ โมง และ นาที
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Repeated Calendar

Select to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่มก
ี ารบันทึกข ้อมูลในฐานข ้อมูล
ของฟอร์มทีส
่ ร ้าง
เหมาะสาหร ับ: ใช ้กับ Calendar เพือ
่ การระบุกจิ กรรมที่
เกิดซ้าๆ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Slider Bar

Select to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีเ่ ส ้นตรงตามแนวนอน หรือ
ลากเลือ
่ น ให ้ได ้ตัวเลขบอกระดับทีต
่ ้องการ เพือ
่ ตอบ
คาถาม โดยไม่ต ้องกรอกตัวเลข
เหมาะสาหร ับ: คาถามประเภท Visual analog score
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

GIS Map (Latitude
and Longitude)

Select to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีแ
่ ผนที่ หรือค ้นตาแหน่ง ได ้
พิกด
ั บันทึกข ้อมูล Latitude และ Longitude โดยไม่
ต ้องกรอกตัวเลข
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลทีอ
่ ยู่ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ เป็ น
พิกด
ั แผนทีท
่ างภูมศ
ิ าสตร์
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

File Uploading Box

Select to Enter

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ ม Browse แล ้วหา
ไฟล์เพือ
่ upload
เหมาะสาหร ับ: คาถามให ้ upload ไฟล์ประเภทต่างๆ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
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ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:
AutoNumber

Select to Enter

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่ต ้องบันทึก เพราะระบบ assign
ตัวเลขให ้อัตโนมัต ิ
เหมาะสาหร ับ: ออกรหัสให ้รายการข ้อมูลโดยอัตโนมัต ิ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Rating (Likert)
Scale

Multiple Rows

่ งวงกลมทีต
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ รงกับระดับที่
ต ้องการ
เหมาะสาหร ับ: คาถามประเภท Likert scale เช่น
สอบถามทัศนคติ หรือความพึงพอใจ เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Grid of Columns
and Rows of a
Table

Multiple Rows

การบ ันทึกข้อมูล: บันทึกข ้อมูลลงตารางทีส
่ ามารถ
กาหนดจานวนคอลัมน์และแถวได ้ล่วงหน ้า
เหมาะสาหร ับ: คาถามทีต
่ ้องการให ้บันทึกลงในตาราง
เช่นตารางบันทึกประวัตก
ิ ารศึกษา ตัง้ แต่ประถม มัธยม
มหาวิทยาลัย เพือ
่ ระบุสาขา ปี ปละสถานศึกษาทีส
่ าเร็จ
การศึกษา เป็ นต ้น
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Table of Data Grid
(Table of Child
inside Parent)

Multiple Rows

การบ ันทึกข้อมูล: บันทึกข ้อมูลของฟอร์มหนึง่ ภายใน
่ มกันด ้วย
อีกฟอร์มหนึง่ โดยทีท
่ งั ้ สองฟอร์มต ้องเชือ
คาถามประเภท Joiner เสียก่อน
เหมาะสาหร ับ: คาถามทีส
่ ามารถมีจานวนรายการข ้อมูล
มากน ้อย ตามจริง โดยไม่สามารถกาหนดจานวนคอลัมน์
และแถวได ้ล่วงหน ้าทีจ
่ ะไปใช ้ Grid of Columns and
Rows of a Table ได ้
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
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ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Heading Text

Decorate

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่มก
ี ารบันทึกข ้อมูลในฐานข ้อมูล
ของฟอร์มทีส
่ ร ้าง
เหมาะสาหร ับ: คั่นส่วนต่างๆ ของฟอร์ม
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Question Text

Decorate

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่มก
ี ารบันทึกข ้อมูลในฐานข ้อมูล
ของฟอร์มทีส
่ ร ้าง
เหมาะสาหร ับ: ข ้อความทีม
่ ล
ี ักษณะคล ้ายคาถาม แต่
้เพื
เอามาใช อ
่ เป้ าหมายอืน
่
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Blank Space

Decorate

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่มก
ี ารบันทึกข ้อมูลในฐานข ้อมูล
ของฟอร์มทีส
่ ร ้าง
เหมาะสาหร ับ: เติมช่องว่างให ้ฟอร์มดูสวยงาม หรืออาจ
ใช ้ใส่ข ้อความ หรือสี เพือ
่ ประดับฟอร์มได ้
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

ICD-9 CM Codes

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list ใส่คาค ้นใน
่ หัตถการ หรือรหัส แล ้ว
ฐานข ้อมูล ICD-9CM เป็ น ชือ
คลิกเลือก
เหมาะสาหร ับ: บันทึกข ้อมูล ICD-9CM
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:
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ICD-10 Codes

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list ใส่คาค ้นใน
่ โรค หรือรหัสโรค แล ้วคลิก
ฐานข ้อมูล ICD-10 เป็ น ชือ
เลือก
เหมาะสาหร ับ: บันทึกข ้อมูล ICD-10
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

CTCAE (Adverse
Events)

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list ใส่คาค ้นใน
ฐานข ้อมูล Common Terminology Criteria for
่ อาการ หรือรหัส
Adverse Events (CTCAE) เป็ น ชือ
อาการ แล ้วคลิกเลือก
เหมาะสาหร ับ: บันทึกข ้อมูลผลข ้างเคียงการรักษา
ผู ้ป่ วย
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Randomization

HIS & CRC

่ งสีเ่ หลีย
การบ ันทึกข้อมูล: คลิกทีช
่ อ
่ ม ได ้รหัสสิง่
ทดลอง (regimen or intervention) เพือ
่ ดาเนินการต่อ
่
เหมาะสาหร ับ: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุม
อาสาสมัครลงกลุม
่ (randomized control trial) โดยให ้
เป็ นคาถามหนึง่ ทีอ
่ ยูถ
่ ัดจากชุดคาถาม Inclusion &
Exclusion หาก Eligible to enrole ก็ให ้คาถาม
Randomize ถูก activate
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Visit Schedule Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list ได ้ visit
schedule เพือ
่ ดาเนินการตาม study protocol หรือเก็บ
ข ้อมูล
เหมาะสาหร ับ: Longitudinal study ทีม
่ ก
ี ารเก็บข ้อมูล
ซ้าในอาสาสมัครรายเดิม
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:
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Member's Name
Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ หรือรหัส ได ้รายชือ
่ สมาชิกผู ้ใช ้งานในระบบ
ชือ
เหมาะสาหร ับ: จัดการสมาชิก จัดสิทธิ์ มอบหมาย
่ สาร ฯลฯ
บทบาท มอบหมายงาน ติดต่อสือ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Medical Doctor
Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ หรือรหัส ได ้รายชือ
่ สมาชิกผู ้ใช ้งานในระบบ
ชือ
เหมาะสาหร ับ: จัดการสมาชิก จัดสิทธิ์ มอบหมาย
่ สาร ฯลฯ
บทบาท มอบหมายงาน ติดต่อสือ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Member's Role
Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ ได ้ชือ
่ บทบาท
ชือ
เหมาะสาหร ับ: จัดการสมาชิก มอบหมายบทบาท จัด
่ สาร ฯลฯ
สิทธิ์ มอบหมายงาน ติดต่อสือ
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Hospital Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ หรือรหัส ได ้ชือ
่ โรงพยาบาล
ชือ
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลโรงพยาบาล
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Site Code Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ หรือรหัส ได ้ชือ
่ โรงพยาบาล หรือ study site อืน
ชือ
่ ๆ
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เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลโรงพยาบาลหรือ study site
อืน
่ ๆ สาหรับ Multi-center study
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Hospital OPD
Department Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ หรือรหัส ได ้ชือ
่ ห ้องตรวจ หรือแผนก สาหรับผู ้ป่ วย
ชือ
นอก ในโรงพยาบาล
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลห ้องตรวจ หรือแผนก สาหรับ
ผู ้ป่ วยนอก ของโรงพยาบาล
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Hospital
Department Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ drop down list หรือค ้นด ้วย
่ หรือรหัส ได ้ชือ
่ ward หรือแผนก สาหรับผู ้ป่ วยใน ใน
ชือ
โรงพยาบาล
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูล ward หรือแผนก สาหรับ
ผู ้ป่ วยใน ของโรงพยาบาล
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Hospital
Departments and
Wards Lists

HIS & CRC

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ Text box แล ้วป้ อนข ้อมูล
้ ๆ บรรทัดเดียว หรือตัวเลข ก็ได ้
เป็ นข ้อความสัน
เหมาะสาหร ับ: คาถามปลายเปิ ด
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Audio Recorder

Others

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกที่ ช่องบันทึกเสียง
เหมาะสาหร ับ: เก็บข ้อมูลด ้วยการบันทึกเสียงด ้วย
mobile devices
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
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Icon

Name

Category

Descriptions

ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:
Icon

Decorate

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่มก
ี ารบันทึกข ้อมูลในฐานข ้อมูล
ของฟอร์มทีส
่ ร ้าง
เหมาะสาหร ับ: ใช ้จาแนกฟอร์มด ้วยไอค่อน
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

PMS Task
Completion

None

การบ ันทึกข้อมูล: คลิกเพือ
่ ทางานตามทีม
่ อบหมาย
เหมาะสาหร ับ: ใช ้กับโมดูล Project management
system
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:

Line

Decorate

การบ ันทึกข้อมูล: ไม่มก
ี ารบันทึกข ้อมูลในฐานข ้อมูลของ
ฟอร์มทีส
่ ร ้าง
เหมาะสาหร ับ: แจ ้งเตือนทาง Line (social network)
ภาพต ัวอย่างการตงค่
ั้ า:
ภาพผลจากการตงค่
ั้ า:
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