
សំណួរដ�ើម្ បីសួរ
អ្នកមានសិទ្ិដ�ើម្ បីសួរសំណួរ អំពបីការស្រាវស្រាវ។  ដៅខាងដស្កាម 
គឺរាបញ្បីសំណួរដ�លអ្នកអាចចងសួ់រ មុននឹងអ្នកយល់ស្ពមឲ្យ 
សំណាក ឬពត័ម៌ាន សំរាបក់ារស្រាវស្រាវ។

>   ដតើអ្នកនឹងស្បមូលយកសំណាក ឬពត័ម៌ានរបស់ខ្ុ ំ 
ដោយរដបៀបណា?

>   ដតើពត័ម៌ានស្បដេទអ្បី ដ�លអ្នកនឹងទុក និងដចកចាយ?

>   ដតើអ្នកណារាមាចា ស់ឃ្លា ងំជបីវៈ ឬទទួលខុសស្តរូវវា? 

>   ដតើអ្នកនឹងដមើលសំណាក ឬពត័ម៌ានរបស់ខ្ុ ំ ដោយរដបៀបណា? 

>   ដតើអ្នកនឹងការពារភាពឯកជនរបស់ខ្ុ ំ ដោយរដបៀបណា?

>   ដតើអ្នកស្រាវស្រាវនឹងដស្បើសំណាករបស់ខ្ុ ំ ដោយរដបៀបណា?

>   ដតើការស្រាវស្រាវស្បដេទអ្បី ដ�លដស្បើសំណាករបស់ខ្ុ ំ អាចនឹង 
បានដ្្ើដៅដពលអនាគត? 

>   ដតើសំណាក ឬពត័ម៌ានរបស់ខ្ុ ំ ស្តរូវបានដស្បើសំរាបដ់ោល 
បំណងពាណិជ្កម្ម �ូចរាការបដងកើតផលិតផល សំរាប ់     
លក ់ឬដទ?

>   ដតើខ្ុ ំនឹងយល់�ឹងលទ្ផលននការស្រាវស្រាវ ដៅដលើសំណាក 
របស់ខ្ុ ំឬដទ? 

>   ដតើអ្នកនឹងស្បាបខ់្ុ ំ អំពបីលទ្ផលដ�លអាចនឹងបះ៉ពាល់�ល់ 
សុខភាពរបស់ខ្ុ ំ ឬសុខភាពននសមាជិកស្គរួរាររបស់ខ្ុ ំឬដទ? 

>   ដតើខ្ុ ំអាចយកសំណាករបស់ខ្ុ ំ ដចញពបីឃ្លា ងំជបីវៈ ដៅដពល 
ដស្កាយបានឬដទ?

ដបើសិនអ្នកមានកង្ល់អ្បីមយួ អំពបីរដបៀបអ្នកស្រាវស្រាវនឹងដស្បើ 
សំណាក ឬពត័ម៌ានរបស់អ្នក សូមសួរអ្នកស្រាវស្រាវ ឬអ្នកផ្ដល់
ការដែទាសុំខភាពរបស់អ្នក។

ការឲ្យសំណាក និងពត័ម៌ាន 
សំរាបក់ារស្រាវស្រាវ

ការស្រាវស្រាវសុខភាព

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។ 
ឲ្យបានស្ជរួតស្រាប។ សួរសំណួរ។ ឲ្យបានចំដ�ើយ។

រាញឹកញាប ់អ្នកស្រាវស្រាវសិកសាសំណាកមកពបីរបូកាយ 
មនុស្ស (�ូចរា ឈាម រាលិកា ឬទឹកដនាម មយួចំនួនតូច) 
ដ�ើម្ បីដស្ងយល់ដែមដទៀត អំពបីរដបៀបសរ បីរៈដ្្ើការ។  ដទាះដបើ 
អ្នកមានសុខភាពល្អ ឬកំពុងទទួលការពយាបាលសុខភាពក្ដបី 
អ្នកស្រាវស្រាវអាចនឹងដស្នើអ្នក ឲ្យផ្ដល់សំណាក ឬពត័ម៌ាន 
ដ�លដគអាចដស្បើ សំរាបក់ារស្រាវស្រាវដៅដពលអនាគត។ 

ខិត្ដបណ័្ណ ដនះ មានពត័ម៌ានទូដៅសំរាបដ់ោលបំណងននការអបរ់ ំនិងមនិបានបង៉ដ�ើម្ បីផ្ដល់ឱវាទដពទ្យ
ដ�ើយ។  ស្តរូវពិដស្ោះ រាមយួ ដវជ្បណិ្តរបស់អ្នក ឬស្ករុមស្រាវស្រាវ សំរាបឱ់វាទ អំពបីរាថា នការណ៍ផ្ទា ល់ 
ខលាួន ឬកង្ល់សុខភាពរបស់អ្នក។

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំដរ ើសមយួ
ការចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាការសំដរចចិត្ដផ្ទា ល់ខលាួន 
�សំ៏ខាន។់   មុននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នកស្រាវស្រាវនឹងនិយាយ 
រាមយួអ្នក អំពបីដោលដៅននការសិកសា ស្ពមទាងំអតថាស្បដយាជន ៍
និងហានិេយ័ដ�លអាចមាន។  ដគនឹងពន្យល់អ្នក អំពបីវនិយ័ដ�ល 
ដគស្បស្ពឹត្ដតាម ដ�ើម្ បីការពារសុវតថាិភាព និងភាពឯកជនរបស់អ្នក។ 
សូមសំុជំនួយ ដបើសិន អ្នក មនិយល់ ឬមានសំណួរអ្បីមយួ។ 

អ្នកមនិស្តរូវមានអារម្មណ៍ថាស្តរូវបានបង្ំ ឬស្តរូវបានដកៀប សងកត ់ 
ឲ្យដ្្ើការសំដរចចិត្ដដ�ើយ។  រាដផ្នកននការសិកសា ស្រាវ ស្រាវ 
គឺរាការស្ម័ស្គចិត្ដទាងំស្សរុង - វាគឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។

បនាទា បព់បីអ្នកយល់�ឹងពបីការសិកសា អ្នកអាចយល់ស្ពមចូលរមួ 
ដោយចុះហតថាដលខាឯករារមយួដៅថា “ស្កោសបំដពញយល់ 
ស្ពមបនាទា បព់បីបានស្ជរួតស្រាប”។  សូម្ បីដតបនាទា បព់បីអ្នកបានចុះ 
ហតថាដលខារចួ អ្នកអាច�ូរចិត្ដ របស់អ្នក ដោយមូលដហតុអ្បីមយួ 
ដៅដពលណា កប៏ានដ�រ។

ការសិកសាលទ្ផល ននការស្រាវស្រាវ 
ជួនកាល អ្នកស្រាវស្រាវដ�លដស្បើសំណាក ឬពត័ម៌ាន អាចនឹង   
ដចកចាយរាមយួអ្នក នូវអ្បីៗដ�លដគបានសិកសា។ 

អ្នកស្រាវស្រាវ កអ៏ាចនឹងសិកសាពត័ម៌ាន ថាអ្បីដ�លអាចនឹងបះ៉ 
ពាល់�ល់សុខភាពរបស់អ្នក ឬសមាជិកស្គរួរាររបស់អ្នកដ�រ។  
ប៉ុដន្ដវាស្បដហលមនិអាច�ឹងអត្ដសញ្ញា ណរបស់អ្នក ឬមានពត័៌
មានទំនាកទ់ំនងរបស់អ្នកដទ។  ឃ្លា ងំជបីវៈខលាះ រកសាទំនាកទ់ំនង
ដៅអត្ដសញ្ញា ណរបស់អ្នក ស្បដយាជនឲ៍្យដគអាចទាកទ់ងអ្នក 
រាមយួនឹងពត័ម៌ាន�ូចដនះ។ 

ដបើសិនការសិកសាលទ្ផលននការស្រាវស្រាវ ដៅដលើសំណាក 
របស់អ្នក គឺរាជំដរ ើសមយួ អ្នកនឹងមានឱកាសដស្ជើសដរ ើស 
ដបើសិនអ្នកចង ់ឬមនិចងដ់ស្ងយល់លទ្ផល។ 

ដ�ើម្ បីដស្ងយល់ដែមដទៀត អំពបីស្បធានបទដនះ សូមដមើលខិត្ដបណ័្ណ  
លទ្ផលដោយនច�ន្យក្នុងការស្រាវស្រាវសុខភាព (Incidental 

Findings in Health Research) របស់ដយើងដៅៈ
catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/IncidentalFindings_
Khmer_LowResolution.pdf

មានសំណួរ? ទូរស័ពទាមកដយើង



ដតើឃ្លា ងំជបីវៈ រាអ្បី?
ឃ្លា ងំជបីវៈ (biobank) គឺរាកដនលាងមយួដ�លស្បមូល និង 
ទុកសំណាកជបីវៈ។  វាហាកប់បី�ូចរាបណា្ណ ល័យមយួ 
ដ�លមានដសៀវដៅ រ បី ឯឃ្លា ងំជបីវៈមានសំណាក ដ�លអ្នក 
ស្រាវស្រាវអាចសិកសា។  ឃ្លា ងំជបីវៈ   កដ៏ៅថា “កដនលាងទុកជបីវៈ” 
(biorepository) ឬ កដនលាងទុករាលិកា ដ�រ។  អ្នកអាច 
នឹងឮអ្នកស្រាវស្រាវ ដស្បើពាក្យទាងំអស់ដនះ។ 

ឃ្លា ងំជបីវៈ កអ៏ាចនឹងស្បមូលពត័ម៌ានអំពបីអ្នកដ�រ។ 

ពត័ម៌ានដនះអាចនឹងរមួមាននូវៈ 

>  ពត័ម៌ានសុខភាព

>  ពត័ម៌ានដៅសនា្ដ ន 

>  ពត័ម៌ានអំពបីអ្នក �ូចរាអាយុ ការងារ អាសយោឋា ន 
របស់អ្នក និងមានដស្ចើនដទៀត

>  ពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលាួន �ូចរាដសចក្ដបីពិរា្ដ រអំពបីជបីវភាពរបស់អ្នក 
ឬទបីកដនលាងអ្នករស់ដៅ

ពត័ម៌ានដនះអាចនឹងតភ្ាប ់ដៅនឹងសំណាករបស់អ្នក។  
ឃ្លា ងំជបីវៈ មានវនិយ័សំរាបៈ់ 

>  រដបៀបដ�លអ្នក និងអ្នកឲ្យដផ្សងដទៀត ឲ្យសំណាក

>  រដបៀបដគរកសាសំណាក និងពត័ម៌ានឯកជន

>  រដបៀបដគដ្្ើឲ្យស្បាក� ថាមានដតអ្នកស្រាវស្រាវប៉ុដណា្ណ ះ 
អាចដស្បើសំណាក ឬពត័ម៌ានរបស់អ្នក 

>  មានអ្បីដកើតដ�ើង ដបើសិនអ្នកសំដរចចិត្ដយកសំណាក    
របស់អ្នក ដចញពបីឃ្លា ងំជបីវៈ 

ការឲ្យសំណាក សំរាបក់ារស្រាវស្រាវ
អ្នកអាចដស្ជើសដរ ើសឲ្យសំណាក ដបើសិនអ្នកស្រាវស្រាវដស្នើអ្នក។ 
ជួនកាលសំណាកអាចនឹងមកពបីទំរងក់ារដពទ្យដ�លអ្នកមាន 
�ូចរាការវះកាត ់ឬការដ្្ើដតស្ដឈាម។ 

ដបើសិនអ្នកយល់ស្ពមឲ្យសំណាក អ្នកស្រាវស្រាវនឹងនិយាយរា 
មយួអ្នក អំពបីរដបៀបវានឹងស្តរូវបានទុក និងរកសាឲ្យបានឋតិដែរ។  
អ្នកកនឹ៏ងចុះហតថាដលខាស្កោសបំដពញមយួ ដ�លបងាហា ញថាអ្នក 
យល់ស្ពម ឲ្យដគបានដស្បើសំណាករបស់អ្នក ក្នុងការស្រាវស្រាវដ�រ។

អ្នកស្រាវស្រាវអាចនឹងសួរអ្នក ដបើសិនដគអាចដចកចាយពត័ម៌ាន 
មកពបីការស្រាវស្រាវរបស់ដគ ដៅដលើសំណាករបស់អ្នក។  ដគអាច 
នឹងដចកចាយពត័ម៌ានដនះ រាមយួនឹងអ្នកស្រាវស្រាវឯដទៀតៗ 
ដៅទូទាងំស្បដទស ឬសូម្ បីដតដៅជុំវញិពិេពដោក។ 

ដហតុអ្បីអ្នកស្រាវស្រាវដស្បើសំណាក
អ្នកស្រាវស្រាវសិកសាសំណាកមនុស្ស ដ�ើម្ បីដស្ងយល់អំពបីៈ 

>  រដបៀបសរ បីរៈដ្្ើការ 

>  រដបៀបជំងឺដកើតដ�ើង និងបះ៉ពាល់�ល់សរ បីរៈ 

>  រដបៀបពយាបាលជំងឺ និងលក្ណៈជំងឺ – ការស្រាវស្រាវដលើ 
សំណាកមនុស្ស គឺរាមដ្យាបាយមយួ ដ�ើម្ បីរកការពយាបាល 
ដ�លល្អស្បដសើរ

អ្នកស្រាវស្រាវដៅសំណាកឈាម រាលិកា និងសំភារៈដផ្សង 
ដទៀតថា “សំណាកជបីវៈ”។  

ស្បដេទខុសៗោ្ន  ននសំណាកជបីវៈ
ឧទារហណ៍ ននសំណាកជបីវៈ រមួមាននូវ:

>  ឈាម និងដផ្នកននឈាម �ូចរាទឹកឈាមស 
ឬដកាសិកាឈាមស្កហម 

>  ដកាសិកា ឬរាលិកា មកពបីសរ បីរៈរបស់មនុស្ស

>  ផលិតផលដ�លសរ បីរៈផលិត �ូចរាសក ់ទឹកដនាម ទឹកមាត ់
ឬដញើស

អ្នកស្រាវស្រាវកដ៏ៅសំណាកជបីវៈថា “ជបីវៈសំណាក” ដ�រ។  �ូដច្នះ 
អ្នកអាចនឹងឮពាក្យ “សំណាកជបីវៈ” “ជបីវៈសំណាក”  ឬស្ោនដ់ត 
“សំណាក” ប៉ុដណា្ណ ះ។

ស្បដេទខុសៗោ្ន  ននឃ្លា ងំសំណាកជបីវៈ
ឃ្លា ងំសំណាកជបីវៈខលាះ ស្បមូលសំណាក និងពត័ម៌ាន ស្ដបីពបីដត 
ជំងឺ ឬលក្ណៈជំងឺ មយួមុខប៉ុដណា្ណ ះ។  ដផ្សងៗដទៀត អាចនឹង 
ស្បមូលសំណាក និងពត័ម៌ាន ដ�លអាចបានដស្បើសំរាបក់ារស្រាវ 
ស្រាវ ស្បដេទខុសៗោ្ន ។  

ឃ្លា ងំសំណាកជបីវៈខលាះ មានសំណាក ឬពត័ម៌ាន មកពបីដតមនទាបីរ 
ពិដរា្ន ៍ឬមនទាបីរដពទ្យ មយួប៉ុដណា្ណ ះ។  ឃ្លា ងំជបីវៈដផ្សងៗដទៀត 
មានសំណាក និងពត័ម៌ាន មកពបីជុំវញិស្បដទស (ឬដៅដស្រៅ 
ស្បដទស) ឬមកពបីកដនលាងសិកសាស្រាវស្រាវរាដស្ចើនដផ្សងដទៀត។ 
ដៅស្បដទសមយួចំនួន មានរោឋា េបិាលបានផ្ដល់ែវកិាសំរាប ់
ឃ្លា ងំជបីវៈ �ូចរា វរ្ិារាថា នដរាគមហារ បីករាតិ (National 

Cancer Institute) ដៅក្នុងសហរ�ឋាអាដមរកិ។ 

អតថាស្បដយាជន ៍និងហានិេយ័ 
តាម្ម្មតា អ្នកមនិបានអតថាស្បដយាជនផ៍្ទា ល់ ពបីការឲ្យសំណាក
ឬពត័ម៌ាន ដៅឃ្លា ងំជបីវៈដ�ើយ ប៉ុដន្ដការដ្្ើយ៉ាងដនះ អាចជួយ�អ្នក 
ដផ្សងៗដៅដពលអនាគត។  ការអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកស្រាវស្រាវ ដស្បើ 
សំណាក និងពត័ម៌ានរបស់អ្នក  អាចនឹងជួយ�ដគបដងកើតការពយា 
បាលសុខភាពែ្មបី។  

ហានិេយ័រាចំបង ននការឲ្យសំណាក ឬការដចកចាយពត័ម៌ាន 
គឺថាពត័ម៌ានរបស់អ្នក អាចនឹងបានដចកចាយដោយនច�ន្យ 
រាមយួនឹងមនុស្សដ�លមនិគួរដ�ើញវា។  ឃ្លា ងំជបីវៈនិមយួៗ 
ខិតខំដ្្ើការដ�ើម្ បីការពារ ស្បឆាងំនឹងការដនះ។ 

ការពិចារណា
ដបើសិនអ្នកឲ្យសំណាក ឬពត័ម៌ានដៅឃ្លា ងំជបីវៈ តាម្ម្មតា 
អ្នកមានការស្តរួតស្តាតិចតួច ឬោ្ម នដរាះ ដៅដលើរដបៀបអ្នក 
ស្រាវស្រាវដស្បើស្បាស់វា ដៅដពលអនាគត។  ប៉ុដន្ដជួនកាល 
អ្នកអាចយកសំណាករបស់អ្នក ដចញពបីឃ្លា ងំជបីវៈ ដបើសិន 
អ្នកដស្នើ។

ឱសែ ឬការពយាបាលែ្មបី អាចនឹងបានបដងកើត ដោយដយាងដៅ
ដលើសំណាក និងពត័ម៌ានរបស់អ្នក និងមនុស្សដផ្សងងៗដទៀត។ 
ដបើសិនការដនះដកើតដ�ើង អ្នកនឹងមនិបានបងស់្បាក ់និងមនិ 
ទទួលកនស្ម មកពបីឱសែ ឬការពយាបាលដ�ើយ។


