
ระบบการทบทวน Department Review Board (DRB) as 1 Reviewer 

Requirement ของสาขาวิชาท่ีจะมีระบบ DRB 

1. มี reviewer ทีเ่หมาะสม 1 ท่าน ประเมินโครงการโดยใช้ใบประเมินของส านักงาน EC (DRB ควรปกปิดช่ือ 

reviewer เป็นความลบั นักวิจัยควรรบัทราบผลประเมินในรปูความเห็นจาก DRB) 

2. มีอาจารย์แพทย์อย่างนอ้ย 3 ท่านร่วมในการพจิารณา (มหีลกัฐานรายช่ือในบันทกึการประชุม) 

3. มีผู้รบัผิดชอบชัดเจนในการตรวจสอบการแก้ไขโครงการของนักวิจัยและลงนามไว้เป็นหลักฐานก่อนทีจ่ะ 

submit EC (ผู้รบัผิดชอบอาจเป็นประธาน DRB หรือกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากประธาน DRB)  

4. การประชุมให้ใช้บันทึกประชุมที่ส านักงาน EC เตรียมไว้ (ส านักงาน EC ใช้เป็นหลักฐานการยื่น EC เพื่อ

ตรวจสอบ independency + accountability) 

รูปแบบ 

 รูปแบบของการประชุม DRB แล้วแต่สาขาวิชาจะก าหนดตามความเหมาะสม แต่ขอให้มีความระมัดระวัง

ประเด็น COI และความเป็นอสิระในการให้ความเห็นของ reviewer ด้วย  

 การก าหนดระยะเวลาที่ให้ reviewer ทบทวน และระยะเวลาที่ให้นักวิจัยแก้ไข ขอให้สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดเอง 

สรุปขั้นตอนท่ีแตกต่างจากการยื่น EC ปกติ 

1. มีเลขานุการ DRB เป็นผูป้ระสานงาน (ประสานกับประธานและ reviewer ของ DRB และส านักงาน EC) 

2. มีการลงนามของประธาน DRB (หรือกรรมการที่ได้รบัมอบหมาย) ที่หน้าแรกของใบ submission form  

3. นักวิจัยแนบไฟล์ บันทึกการประชุม ลงในระบบ RMIS (เลขานุการ DRB จะเตรียมให้) 

4. ส านักงาน EC จะรบัทราบว่าโครงการผ่าน DRB แล้วโดยดูจากการลงนามของประธาน DRB และบันทึกการ

ประชุมและจะลดจ านวนของ reviewer ที่สง่พิจารณาลงจากขั้นตอนปกติ 1 ท่าน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าภาควิชาจะได้รับ 

1. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจ าบ้านผ่านกระบวนการท าวิจัยที่มีคุณภาพและถูก

หลักจริยธรรม  

2. หลงัโครงการวิจัยไดร้ับการรบัรองจากส านักงาน EC แล้ว ส านักงาน EC จะส่ง comment จากการประเมิน

ของ reviewer ท่านอื่นหรอืของคณะกรรมการ EC กลับมาให้กับเลขานุการ DRB เพื่อให้กรรมการใน DRB ได้

เรียนรู้จาก reviewer ท่านอื่น ๆ ด้วย (หากต้องการ) 

3. สาขาวิชามีส่วนร่วมในการแกป้ัญหาความล่าช้าในการพิจารณา อันเกิดจากปญัหาคุณภาพของโครงการวิจัยที่

ยื่นขอรับพจิารณาและอุปสรรคจากการปฏิเสธของ reviewer     



ขั้นตอนการท างานของ DRB 
1. นักวิจัย (แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจ าบ้าน) เสนอเอกสารโครงการวิจัยให้เลขานุการ DRB   

2. เลขานุการ DRB ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัยก่อนเสนอประธาน DRB 

3. ประธาน DRB มอบหมายผูเ้ช่ียวชาญ 1 ท่านเป็น reviewer (เป็นคนเดียวกบักรรมการได้) 

4. เลขานุการสง่เอกสารต่อไปนี้ ให้ reviewer (สาขาวิชาเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาที่ให้ reviewer ทบทวน) 

4.1 เอกสารโครงการวิจัยทัง้หมดเหมือนกบัทีจ่ะสง่ EC แต่ยังไมต่้องลงนามของนกัวิจัยหรือหัวหน้าสาขาวิชา 

4.2 แบบประเมินตามที่ EC ก าหนดใน SOP (AO-014 หรือ AO-015)  

5. ใบเสร็จค่าตอบแทน reviewer (สง่เป็นเอกสารกลับมาที่ส านักงาน EC) 

6. Reviewer พจิารณาโครงการวิจัยด้วยแบบประเมินที่ก าหนด 

7. เลขานุการประสานงานกับประธาน DRB เพื่อนัดวันประชุมกรรมการ DRB ให้พจิารณาโครงการ (จะประชุมใน

รูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องมีกรรมการ >3 คน และพิจารณาประเด็นอย่างรอบด้านและครบถ้วน) 

8. ประธาน DRB ด าเนินการประชุม เชิญ reviewer น าเสนอโครงการตอ่ที่ประชุม DRB และกรรมการร่วมกัน

อภิปรายและลงมติ  

9. เลขานุการบันทกึการประชุม DRB ด้วย template ที่ส านักงาน EC จัดให้   

10. เลขานุการสง่ผลประเมินที่ได้จากบันทกึในที่ประชุมใหน้ักวิจยัและอาจารย์ทีป่รึกษาแก้ไขหรือช้ีแจงรายประเด็น 

(สาขาวิชาเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาแก้ไขของนักวิจัย) 

11. แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจ าบ้าน แก้ไขโครงการวิจัย เลขานุการควรมรีะบบเตือนนกัวิจัยเพื่อใหส้่งโครงการวิจัย

ได้ภายในเวลาที่ก าหนดของสาขาวิชา 

12. เลขานุการสง่โครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วใหป้ระธาน DRB ตรวจสอบ (เตรียม submission form เผือ่ลงนามให้

ด้วย) 

13. ประธาน DRB ตรวจสอบการแก้ไข หากเห็นว่าแก้ไขเรียบร้อยจึงลงนามในช่องลงนามของประธาน DRB ที่หน้า

แรกของ submission form ที่จะส่ง EC (หมายเหตุ : กรณีแก้ไขไม่เรียบร้อยหรือต้องน าเข้าทีป่ระชุม DRB 

ใหม่ ให้เป็นการจัดการภายในของสาขาวิชาเองจนกว่าจะเรยีบร้อย) 

14. เลขานุการเตรียมไฟล์ต่อไปนี้ ก่อนที่นักวิจัยจะยื่น submit EC โดยเตรียม pdf file ของเอกสารต่อไปนี้  

14.1  บันทึกการประชุมของกรรมการ DRB 

14.2   ใบปะหน้าทีม่ีลายเซ็นของประธาน DRB และหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้นักวิจัยใช้ในการยื่นต่อ EC ผ่าน

ระบบ RMIS 

15. Scan ใบประเมินของ reviewer (pdf file) สง่ใหส้ านักงาน EC ทางอีเมล์ medpsu.ec@gmail.com (เพื่อให้

เป็นความลบัส่วนบุคคลของ reviewer และส านักงานจะเบกิค่าตอบแทนให)้  

16. นักวิจัยยื่นโครงการผ่านระบบ RMIS ตามปกติ เพียงแต่เพิ่มการแนบไฟล์ บันทึกการประชุมกรรมการ DRB ลง

ในกล่องเอกสารช่ือ Others 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมายเหตุ: กรณีโครงการนั้น ต้องเข้า full board เจ้าหน้าที่ EC อาจจะขอเชิญ reviewer หรือตัวแทนจาก DRB 1 

ท่านอีกครัง้ เพื่อเข้ามาให้ความเห็นต่อกรรมการ EC ในวันทีป่ระชุม  

mailto:medpsu.ec@gmail.com

