
សំណួរដែលត្រូវសួរ
អ្នកមានសិទ្ិសួរសំណួរអំពីការព្ាបាលសាកល្បង មុន 
នឹងអ្នកសំររចចិ្្តថាចរូលរួមឬអ្់។ ខាងរតកោមជាបញ្ីសំនួរ 
ដែលអ្នកតបដែលជាចង់សាកសួរសិន មុននឹងអ្នករ្វើការសរតមចចិ្្ត 
ថារ្ើ ចរូលរួមក្ននុង ការព្ាបាលសាកល្បងឬយ៉ាងណា។

> រ្ើរ�ោលបំណងននការព្ាបាលសាកល្បងជាអវី?

> រ្ើអ្នកណាជាអ្នកចំណាយសតមាប់ការសាកល្បងរនះ?

>  រ្ើមានអវីខ្ះដែលរ្វើរអោយខ្នុំមានសិទ្ិចរូលរួមរនៅក្ននុង 
ការសាកល្បងរនះ?

> រ្ើរ�សួរខ្នុំអំពីអវីខ្ះរែើម្បីរ្វើជាដ្្នកមួយននការសាកល្បងរនះ? 

> រ្ើការសាកល្បងរនះមានរយៈរពលប៉ុន្ាន? 

> រ្ើខ្នុំត្រូវការជួប ឬត្រូវរស្នើឱ្រ្្ើយរែើម្បី ្្តល់ព័្៌មានប៉ុន្ានែង?

>  រ្ើមាន្លតបរយោជន៍ និងែានិភ័យភ័យភ័យសំខាន់ៗអវីខ្ះ 
តបសិនរបើខ្នុំចរូលរួម?

> រ្ើខ្នុំមានជរតមើសអវីខ្ះ រនៅក្ននុងការចរូលរួមរនះ?

>  រ្ើអ្នកនឹងដចករំដលកលទ្្លរ្វើរ្សន៍ជាមួយខ្នុំឬរទ?  
រ្ើខ្នុំនឹងត្រូវបានរ�តបាប់ពីលទ្្លននការតសាវតជាវដែរឬរទ?

>  រ្ើខ្នុំនឹងែឹង ឬអាចដសវងរកការព្ាបាលដែលខ្នុំទទួល បានឬរទ? 
តបសិនរបើែរូែរូរច្នះដមន រ្ើខ្នុំនឹងទទួលែំណឹងរនៅរពលណា?

>  រ្ើខ្នុំនឹងទទួលបានសំណងសតមាប់ការចរូលរួមក្ននុង 
ការព្ាបាលសាកល្បងឬរទ? 

>  តបសិនរបើខ្នុំមានបញ្ារែោយសារការសាកល្បង  
រ្ើការសិក្ានឹង បង់នថ្សតមាប់ការដថទាំព្ាបាលរបស់ខ្នុំឬរទ?

មានសំណួរឬ? 
ទូរស័ព្ទមកយ�ើងខ្ញំតាមរ�ៈ

ការព្ាបាលសាកល្បង

ការតសាវតជាវអំពីសុខភាព

ការចរូលរួមក្ននុងការតសាវតជាវ�ឺជាជរតមើសមួយរបស់អ្នក។ 

សរូមទទួលតជាប។ សួរសំណួរ។ ទទួលចរម្ើយ។

ការពយាបាលសាកល្បងគឺជាប្រយេទននការសិកសាបសាវបជាវ 

ដែលរួម្រញ្ចូលអ្នកចូលរួមជាមនុស្ស (ដែលយ�ាថា “អ្នកស្័បគ 

ចិត្តចូលរួមក្នញងការបសាវបជាវ” ឬ “សំណាកែកពិយសាធន៍នន 

ការបសាវបជាវ”)។ យ�ាក្នញងការពយាបាលសាកល្បង 

អ្នកបសាវបជាវ អយងកេតយមើឥទ្ិពលដែលការយធវើអន្តរាគមន៍អា

ចមាន ចំយ�ាះអ្នកចូលរួម ។ អ្នកបសាវបជាវប្រមូលទិន្នន័� 

(ព័ត៌មាន) អំពីរយ្រៀ្រ ដែលការយធវើអន្តរាគមន៍ 

ជះឥទ្ិពលយ�ាយលើែល់សុខភាពរ្រស់ អ្នកចូលរួម។

ខិ្ប័ណ្ណរនះ មានព័្៌មាន ទរូរទៅ សតមាប់រ�ោលរែៅ អប់រំ  និង មិនមានរ�ោលបំណង ្ ្តល់ ែំបរូន្ាន 
ដ្្នកព្ាបាលរទ។ ជដជកជាមួយ រវជ្បណ្ិ្ ្ ្ាល់ខ្លួន របស់អ្នក ឬ តកុមការងារ តសាវតជាវ រែើម្បីទទួ
លបានែំបរូន្ានអំពីស្ានភាព ្ ្ាល់ខ្លួន និង បញ្ាសុខភាពរបស់អ្នក។
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ការចរូលរួមក្ននុងការតសាវតជាវ�ឺជាជរតមើសមួយ
ការចូលរួមក្នញងការសិកសាបសាវបជាវគឺជាការសយបមចចិត្ត 
ផ្ទាល់ខ្លួនែ៏សំខាន់មួ� ។ មុននឹងអ្នកចូលរួម អ្នកបសាវបជាវនឹង 
និយា�ជាមួ� អ្នក អំពី យ�ាល្រំណងននការសិកសា បពមទាំង 
ហានីេ័� និង ផលប្រយយាជន៍ ដែលអាចមាន។ ពួកយគក៏នឹងព
ន្យល់អំពីវិន័�ដែលពួកយគអនុវត្តតាម យែើម្បីការ�ារសុវត្ិភាព 
និងឯកជនភាព រ្រស់អ្នកផងដែរ។ យស្នើរកជំនួ�  ប្រសិនយ្រើ អ្នក 
មិន�ល់ អំពីអវីមួ� ឬ មានសំណួរយផ្សងៗ។ 

អ្នកមិនគួរ មានអារម្ណ៍ថា ប្រញា្រ់ប្រញាល់ ឬ មានសម្ាធក្នញងការ
យធវើការសយបមចចិត្តយទ។ ការយធវើជាដផ្នកមួ�ននការសិកសាបសាវបជាវ 
គឺជាការស្័បគចិត្តទាំងបសុង – វាគឺជាជយបមើសរ្រស់អ្នក។ 

្រន្ទា្រ់ពីអ្នក�ល់អំពីការសិកសា ប្រសិនយ្រើអ្នក 
សយបមចចិត្តចូលរួម អ្នកនឹងបតូវយស្នើឱ្យចុះហត្យលខាយលើ ឯកសារ  
ដែលមានយ្្ាះថា “ទបមង់ននការ�ល់បពមដែលបានជូន
ែំណឹង”។ អ្នកអាចផ្ាស់្រ្តចូរចិត្តបាន បគ្រ់យពល យ�ា�មាន 
មូលយហតុណាមួ�  សូម្បីដត្រន្ទា្រ់ពីអ្នកចុះហត្យលខាយហើ�ក៏
យ�ា�។

រ្ើខ្នុំអាច ដសវងរកបដន្មរទៀ្អំពី  
ការព្ាបាលសាកល្បង រនៅកដន្ងណា?  
អ្នកផ្តល់យសវាដែទាំសុខភាពរ្រស់អ្នក ប្រដហលជាអាច ជួ�អ្ន
កយែើម្បីដសវងរកព័ត៌មាន្រដន្មអំពី ការពយាបាលសាកល្បង។ 
អ្នកក៏អាចចុះយ្្ាះែ្ីសបមា្រ់ការចុះយ្្ាះចូលក្នញងបសាវ
បជាវ យែើម្បីដសវង�ល់្រដន្មអំពីការពយាបាលសាកល្បង។ 
សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រដន្ម សូមពិនិត្យយមើលខិត្រ័ណ្ណននការ  
ចុះយ្្ាះចូលក្នញងការបសាវបជាវរ្រស់យ�ើង។ 



រ្ើការព្ាបាលសាកល្បង�ឺជាអវី?
ការពយាបាលសាកល្បងគឺជាប្រយេទននការសិកសា
បសាវបជាវ ដែលរួម្រញ្ចូលអ្នកចូលរួមជាមនុស្ស 
(ដែលយ�ាថា “អ្នកស្័បគចិត្តចូលរួមក្នញងការបសាវបជាវ” ឬ 
“សំណាកែកពិយសាធន៍ ការបសាវបជាវ”)។ ការសិកសាបសាវបជាវ 
បតូវបានយធវើយ�ើងយែើម្បីយ្្ើ�ត្រ សំនួរដ្រ្រវិទយាសាបស្ត 
យហើ�យវជ្ជ្រណ្ិត ឬអ្នកវិទយាសាបស្ត ដែលកំពុងយធវើការបសាវបជាវ 
គឹយគយ�ាថា “អ្នកបសាវបជាវ”។ យ�ាក្នញងការពយាបាលសាកល្បង 
អ្នកបសាវបជាវសយងកេតយមើល ឥទ្ិពលដែលការយធវើអអន្តរាគមន៍ 
អាចយកើតមានយលើ អ្នកចូលរួម។ ការយធវើអន្តរាអន្តរាគម
ន៍អាចយធវើក្នញងរូ រូ្រភាព ជាការយប្រើបបាស់ថ្នាំ ឬឧ្រករណ៍ 
ឬក៍ទបមង់ការធី ការយធវើអន្តរាគអន្តរាគមន៍ អាចយធវើក្នញងរូ្រភាពជា 
ការផ្ាស់្រ្តចូរឥរិយា្រទដែល អ្នកចូលរួម �ល់បពមសាកល្បង។ 
អ្នកបសាវបជាវប្រមូលទិន្នន័� (ព័ត៌មាន) អំពីរយ្រៀ្រដែល ការយធវើអន្ត
អន្តរាគមន៍ម៍្រ៉ជះឥទ្ិពលែល់សុខភាពរ្រស់អ្នកចូលរួម។

រែ្ុអវីបានជារយើងត្រូវការការព្ាបាលសាកល្បង?  
ការពយាបាលសាកល្បងគឺបតូវការូវការចាំបាច់យែើម្បី្រយងកេើតយងកេើត 
ឬការយធវើយតយតស ថ្នាំ ឧ្រករណ៍ ការពយាបាល និងទបមង់ការែ្ីៗ 
យហើ�អាចជួ� យ្្ើ�សំនួរ ែូចជា៖

> យតើយតើវាមានប្រសិទ្ិភាព ដែរ ឬយទ?យទ? 
> យតើវាមានប្រសិទ្ិភាពល្អប្រយសើរជាងការពយាបាលយផ្សងយទៀតឬយទ? 
> យតើចំនួន្រ៉ុន្ាន ដែលមានសុវត្ិភាព និងប្រសិទ្ិភាព? 
> យតើមានផឥទ្ិពល្រន្ទា្រ់្រន្សំអវីខ្ះ?

រ្ើអ្នកណាអាចចរូលរួមបាន?
មនុស្សបគ្រ់វ័�ទាំងអស់អាចចូលរួមយ�ាក្នញងការពយាបាលសាកល្
្រង។ អ្នកចូលរួមមួ�ចំនួនមានជំងឺ ឬស្ានភាពដែលអ្នកបសាវបជាវ
កំពុងសិកសា អ្នកចូលរួម យផ្សងយទៀត គឺជាអ្នកស្័បគចិត្តដែលមានសុ
ខភាពល្អ។ សបមា្រ់ការពយាបាលសាកល្បងនីមួ�ៗ មានតំរូវការ 
ទាក់ទងនឹងអ្នកដែលអាចចូលរួម (លក្ខណៈវិនិច្័�្រញ្ចូលក្នញង 
ការបសាវបជាវ) និងមូលយហតុដែលនរណាម្នាក់មិនមានលក្ខណៈស
ម្បត្តិ បគ្រ់ប�ាន់ក្នញងការសាកល្បង (លក្ខន្តិលក្ខណៈវិនិច្័�ផាត់យចញ 
ពីការបសាវបជាវល)។

រ្ើការព្ាបាលសាកល្បងត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ា
ងែរូចរម្តច? 
1.	 មុនែំ្រូង អ្នកបសាវបជាវសំយរចចិត្តថាយតើសំណួរអវី(ខ្ះ)

ដែលពួកយគ ចង់បានចយម្ើ�។ 

2.	 ្រន្ទា្រ់ អ្នកបសាវបជាវ្រយងកេើតដផនការបសាវបជាវ (យ�ាថា 
“ពិធីសារ”)។ ប្រូតូកូលពិពណ៌នាអំពីរយ្រៀ្រដែល 
អ្នកបសាវបជាវ តាំងចិត្តយ្្ើ�សំណួរ(នានា) និងតួនាទីរ្រស់ 
អ្នកចូលរួមក្នញងការសិកសាបសាវបជាវ។ 

3.	 ្រន្ទា្រ់មកយទៀត គណៈកម្ាធិការននបកមសីលធម៌បសាវ 
បជាវ បតូវដតពិនិត្យយ�ើងវិញ និងអនុម័តយ�ាយលើពិធីសារ។ 
យ�ាសហរែ្ឋអាយមរិក គណៈកម្ាធិការយនះ យគយ�ាថា បកុម 
ប្រឹកសាបតួតពិនិត្យស្ា្រ័ន (IRB)។ បកុមប្រឹកសាបតួតពិនិត្យស្
ថា្រ័ន (IRB) គិតគូរអំពី ផលប្រយយាជន៍ និងហានីេ័�ដផ្នក 
វិទយាសាបស្ត សំខាន់ៗ ននការសិកសា និង ថាយតើអ្នកចូលរួមក្នញ
ងការបសាវបជាវនឹងរងនូវផល្រ៉ះ�ាល់រយ្រៀ្រណា តាមរ�ៈ 
ការចូលរួម។ 

4.	 ្រ្រន្ទា្រ់ពីទទួលបានការអនុម័តចាំបាច់ទាំងអស់យហើ� 
អ្នកបសាវបជាវ អាចចា្រ់យផ្តើមការពយាបាលសាកល្បងបាន។

រ្ើការព្ាបាលសាកល្បងមានែំណាក់កាលអវីខ្ះ?
យ�ាក្នញងការសាកល្បងែំណាក់កាលទី I អ្នកបសាវបជាវ 
យធវើការសាកល្បងអន្តរាគមន៍ ក្នញងចំយណាមអ្នកស្័បគចិត្ត 
ដែលមានសុខមានសុខភាពល្យបកុមតូច។ ពួកយគចង់ដសវង�ល់ 
ថាយតើការយធវើអន្តរាគមន៍មាន សុវត្ិភាព កបមិតយប្រើបបាស់ឱសែ 
បតឹមបតូវ យហើ�ថាយតើ អ្នកស្័បគចិត្ត មានប្រតិកម្ចំយ�ាះការយធវើអន្ត
រាគមន៍ ឬក៏មានផល្រ៉ះ�ាល់យ�ា�សារការយធវើអន្តរាគមន៍ឬយ៉ា
ងណា។ យ�ាក្នញងការសាកល្បងែំណាក់កាលទIីI	III និងទIីV អ្ន
កបសាវបជាវដសវង�ល់្រដន្មអំពីសុវត្ិភាពនន ការយធវើអន្តរាគមន៍ 
និងថាយតើវាែំយណើរជាមួ�និង បកុមធំៗបានល្អកំរិតណា។

រ្ើនរណាអ្នកអ្នកចំណាយរលើការព្ាបាល
សាកល្បង?  
ការសាកល្បងយនះបតូវចំណា�យ�ា�ភ្នាក់ងាររ�្ឋាេិបាល 
បកុមហ៊ុនផលិតឱសែ ឬអង្គការមិនរកបបាក់ចំយណញ។ 

រ្ើការព្ាបាលសាកល្បងែំរណើរការយ៉ាងែរូចរម្តច? 
សបមា្រ់ការពយាបាលសាកល្បងភាគយបចើន អ្នកចូលរួម បតូវបាន�ា
ក់យបកាមបកុមការយធវើអន្តរាគមន៍ និងបកុមបតួតពិនិត្យ។ 

បកុមយធវើអន្តរាគមន៍៖ អ្នកចូលរួមយ�ាក្នញងបកុមយនះទទួលបានការយធវើ
អន្តរាគមន៍ ដែលកំពុងដតយធវើការសាកល្បង ។ 

បកុមបតួតពិនិត្យ៖ អ្នកចូលរួមយ�ាក្នញងបកុមយនះមិនទទួលបានការ
យធវើអន្តរាគមន៍។ ជំនួសមកវិញ ពួកយគប្រដហលជាទទួលនូវការព្
យាបាលជា លក្ខណៈស្តង់�ារ សបមា្រ់ជំងឺ ឬស្ានភាព ឬក៏ពួកយគ 
ប្រដហលជាអន្តរាគមន៍្រយ្្ាត (placebo)។ អន្តរាគមន៍្រយ្្ាត 
យមើលយ�ាឬមានអារម្ណ៍ហាក់ែូចជា ការយធវើអន្តរាគមន៍ែូយច្នាះដែរ 
្រ៉ុដន្តវាមិនដមនជាថ្នាំ ឬការពយាបាល ដែលសកម្ មួ�យនាះយ�ើ�។ បកុ
មបតួតពិនិត្យជួ�ែល់អ្នកបសាវបជាវដសវង�ល់អំពី ឥទ្ិពលននការយធវើអ
ន្តរាគមន៍ែកពិយសាធន៍

ជាយរឿ�ៗ អ្នកចូលរួមក្នញងការបសាវបជាវបតូវបាន យបជើសយរើសយ�ា
�នចែន្យយអា�ចូលរួមក្នញងបកុមមួ�។ យនាះមានន័�ថា ការ
ចាត់តាំង្រញ្ចូលក្នញងបកុមរ្រស់អ្នក យកើតយ�ើង យ�ា� នចែន្យ 
(ែូចជាការយបាះកាក់អញ្ជឹង)។ ប្រសិនយ្រើអ្នកចូលរួមក្នញងការពយា
បាលសាកល្បង អ្នកប្រដហលជាមិនទទួលការពយាបាលដែល
កំពុងែកពិយសាធន៍ន៍ ដែលកំពុងដតយធវើការសាកល្បងយនាះយទ។ 
យ�ាក្នញងករណីខ្ះ អ្នកនឹងមិនស្គាល់បកុមដែលអ្នកស្ិតយ�ា យទ។

្លតបរយោជន៍ និងែានិភ័យជាសក្តានុពលអាច 
រួមមាន៖ 
ផលប្រយយាជន៍៖
>  ការមានលទ្ភាពចូលយ�ាកាន់ការពយាបាលដែលកំពុងែកពិ

យសាធន៍ ដែលមិនទាន់យចញជាសាធារណៈ
>  ការជួ�អ្នកែនទ តាមរ�ៈការចូលរួមចំដណកក្នញង ការអេិវឌ្ឍន៍ 

ការពយាបាលឬទបមង់ការយវជ្ជសាស្្ីៗ

ហានិេ័�
>  ការទទួលនូវការពយាបាលដែលមានការពិយសាធន៍  

យ�ាយពល ប្រសិទ្ិភាពរ្រស់វាមិនទាន់មានការ�ល់ចបាស់
>  ធ្ា្រ់ជួ្រនឹងផល្រ៉ះ ឬភាពស្ញគស្ាញ ដែលមិនសូវល្អ ធ្ងន់ធ្ងរ 

ឬសូម្បីដតគំរាមកំដហងែល់អា�ុជីវិត


