
សំណួរដ�ើម្ បីសួរ
អ្នកមានសិទ្ិសួរសំណួរ អំពបីការសិកសាស្រាវស្រាវ មុននឹងអ្នកសំដរចចិត្ដ 
ថាយល់ស្ពម ឬមនិយល់ស្ពមចូលរមួ។  ដៅខាងដស្កាម គឺរាបញ្បី 
សំណួរអ្នកអាចនឹងសួរ មុននឹងអ្នកយល់ស្ពមចូលរមួ ក្នុងការសិកសា 
ឱសថស្រាវស្រាវ។

>  ដតើដោលបំណងននការសិកសាស្រាវស្រាវដនះ មានអ្បីខ្ះ?
>  ដតើខ្ុ ំនឹងទទួលឱសថស្រាវស្រាវឬដទ?  ដតើបុគ្គលិកស្រាវស្រាវនឹង�ឹង 

ឬដទ ដបើសិនខ្ុ ំស្តរូវបានឲ្យឱសថស្រាវស្រាវ ឬថា្ន កំកដោគ?
>  ដតើខ្ុ ំស្តរូវដៅទបីតាងំការសិកសាឬដទ?  ដបើសិនដៅ ដតើញឹកញាបប់៉ុណ្ណា ? 

ចុះដបើសិនខ្ុ ំខកខានដៅជួបពិដស្ោះ?
>  ដតើអាចមានហានិភយ័ និងអត្ថស្បដោជនអ៍្បីខ្ះពបីការចូលរមួក្នុងការ

សិកសាដនះ?
>  ដតើស្បតិកម្មោយរងអ្បីខ្ះ ក�លរពំឹងមាន?
>  ដតើខ្ុ ំស្តរូវបងស់្បាក ់សំោបឱ់សថស្រាវស្រាវឬដទ?  ដតើស្ករុមហុ៊នធានា 

ោ៉បរ់ងរបស់ខ្ុ ំ នឹងស្តរូវបានដចញវកិ្កយបស័្ត សំោបក់ារជួបពិដស្ោះ 
និងថា្ន អំ្បីមយួ ក�លខ្ុ ំទទួល សំោបក់ារសិកសាស្រាវស្រាវដនះឬដទ?

>  ដតើការចូលរមួរបស់ខ្ុ ំ ក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវដនះ នឹងបានបកន្ថម 
ដៅកំណតស់្តាសុខភាពរបស់ខ្ុ ំឬដទ?  ដតើដវជ្បណិ្តកថទារំាបឋម 
របស់ខ្ុ ំ នឹងបានជំោបអំពបីការចូលរមួរបស់ខ្ុ ំក្នុងការសិកសាដនះឬដទ?

>  ដតើការសិកសា នឹងយូរប៉ុនា្ម នដៅ?  ដតើមានអ្បីដកើតដ�ើង ដបើសិនខ្ុ ំ 
សំដរចចិត្ដ ឆាបច់ាកដចញពបីការសិកសា?

>  ដតើខ្ុ ំអាចទទួលឱសថស្រាវស្រាវ ដោយមនិបាចចូ់លរមួក្នុងការ 
សិកសាឬដទ?

>  ដបើសិនឱសថស្រាវស្រាវមានស្បសិទ្ិភាព ដតើខ្ុ ំអាចទទួលវា 
បនាទា បព់បីការសិកសាចបឬ់ដទ?

>  ដតើខ្ុ ំគួរកតដៅអ្នកណ្ ដបើសិនខ្ុ ំមានសំណួរអំពបីការសិកសា 
ឬឱសថស្រាវស្រាវ?

ដតើឱសថស្រាវស្រាវ 
រាបទ់ាកទ់ងអ្បីខ្ះ?

ការស្រាវស្រាវសុខភាព

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

អ្នកស្រាវស្រាវ មានចំណងក់្នុងរដបៀបឱសថ អាចជួយ� 
ការពារ វនិិច្យ័ដោគ ឬពយាបាលជំងឺ និងលក្ខណៈជំងឺ។ 
ដគកម៏ានចំណងក់្នុងរដបៀបឱសថខ្ះ អាចដលើកកំពស់ 
សុខភាពទូដៅក�រ។  រាតិគបីមបីក�លអ្នកស្រាវស្រាវ 
កំពុងសិកសា គឺដៅថា “ឱសថស្រាវស្រាវ”។  

ខិត្ដបណ័ណា ដនះ មានពត័ម៌ានទូដៅសំោបដ់ោលបំណងននការអបរ់ ំនិងមនិបានបង៉ដ�ើម្ បីផ្ដល់ឱវាទដពទ្យ
ដ�ើយ។  ស្តរូវពិដស្ោះ រាមយួ ដវជ្បណិ្តរបស់អ្នក ឬស្ករុមស្រាវស្រាវ សំោបឱ់វាទ អំពបីរា្ថ នការណ៍ផ្ទា ល់ 
ខ្ួន ឬកង្ល់សុខភាពរបស់អ្នក។

សំភារៈដនះ គឺរាការងារនន New England Research Subject Advocacy Group
ដោយមានការបរចិាចា គពបីសម្ន័្រាកលវទិយាល័យ និងសមាជិករា្ថ បន័ននវជិ្ោឋា នមជ្ឈមណ្ល 
សុខាភបិាល។  សំោបព់ត័ម៌ាន បកន្ថម សូមដមើលៈ 
catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំដរ ើសមយួ
ការចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាការសំដរចចិត្ដផ្ទា ល់ខ្ួន 
�សំ៏ខាន។់   មុននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នកស្រាវស្រាវនឹងនិោយ 
រាមយួអ្នក អំពបីដោលដៅននការសិកសា ស្ពមទាងំអត្ថស្បដោជន ៍
និងហានិភយ័ក�លអាចមាន។     ដគនឹងពន្យល់អ្នក អំពបីវនិយ័ក�ល 
ដគស្បស្ពឹត្ដតាម ដ�ើម្ បីការពារសុវត្ថិភាព និងភាពឯកជនរបស់អ្នក។ 
សូមសំុជំនួយ ដបើសិន អ្នក មនិយល់ ឬមានសំណួរអ្បីមយួ។ 

អ្នកមនិស្តរូវមានអារម្មណ៍ថាស្តរូវបានបង្ខំ ឬស្តរូវបានដកៀប សង្កត ់ 
ឲ្យដ្្ើការសំដរចចិត្ដដ�ើយ។  រាកផ្នកននការសិកសា ស្រាវ ស្រាវ          
គឺរាការស្ម័ស្គចិត្ដទាងំស្សរុង - វាគឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។

បនាទា បព់បីអ្នកយល់�ឹងពបីការសិកសា អ្នកអាចយល់ស្ពមចូលរមួ 
ដោយចុះហត្ថដលខាឯករារមយួដៅថា “ស្កោសបំដពញយល់ 
ស្ពមបនាទា បព់បីបានស្ជរួតស្រាប”។  សូម្ បីកតបនាទា បព់បីអ្នកបានចុះ 
ហត្ថដលខារចួ អ្នកអាច�ូរចិត្ដ របស់អ្នក ដោយមូលដហតុអ្បីមយួ 
ដៅដពលណ្ កប៏ានក�រ។

ដតើការចួលរមួក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ មានហានិភយ័ 
អ្បីខ្ះ? 
ការចូលរមួក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ អាចនឹងទាកទ់ងនឹងហានិភយ័ខ្ះ 
សំោបអ់្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវ។  ដនះគឺពបីដស្ពាះកតការចូលរមួក្នុង 
ការសិកសា មនិ�ូចនឹងការទទួលការកថទាសុំខភាព្ម្មតាដទ។ 
ផទាុយដៅវញិ អ្នកស្រាវ ស្រាវកំពុងពយាោម  ដ្្ើយសំណួរ។

ឱសថស្រាវស្រាវ អាចនឹងមានស្បសិទ្ិភាព តាមរដបៀបក�ល 
អ្នកស្រាវស្រាវ គិតថាវានឹងមាន ឬវាអាចនឹងោ្ម នស្បសិទ្ិភាព។ 
ឱសថស្រាវស្រាវ អាចមានស្បតិកម្មោយរង (ស្បតិកម្មក�លមនិ 
ចងប់ាន ននការដលបឱសថស្រាវស្រាវ) ក�លមនិបាន�ឹងល្អ។ 
ហានិភយ័ និងអត្ថស្បដោជនរ៍ាកល់ាក ់នឹងបានដរៀបោបដ់កបះ 
កបយ ដៅក្នុងស្កោសបំដពញយល់ស្ពមបនាទា បព់បីបានស្ជរួតស្រាប។ 
សូមឲ្យស្បាក� ថាអ្នកយល់�ឹងអំពបីហានិភយ័ មុននឹងអ្នកយល់  
ស្ពមចូលរមួក្នុងការសិកសា។

មានសំណួរ? ទូរស័ពទាមកដយើង



ដតើការចួលរមួក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ វាមាននយ័ 
ោ៉ងណ្? 
ដៅដពលអ្នកចូលរមួក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ អ្នកជួយ�អ្នកស្រាវស្រាវ 
ដ្្ើយសំណួររអំពបីឱសថស្រាវស្រាវ។  ការរាកតាមដវជ្មនទាបីរ 
ស្តរូវបានបំកបករាបនួ�ំណ្កក់ារៈ �ំណ្កក់ារនិមយួៗ 
ជួយ�អ្នកវទិយារាសស្ដ ដ្្ើយស្បដភទសំណួរខុសៗោ្ន  ដហើយ 
�ំណ្កក់ារនិមយួៗ អាចនឹងទាកទ់ងនឹងការទទួលខុសស្តរូវ 
ដផសេងពបីោ្ន  សំោបអ់្នកចូលរមួការស្រាស្រាវ។ 

>  ក្នុងដំណាកក់ារសាកទី I អ្នកស្រាវស្រាវរាកល្ងឱសថ 
ដៅក្នុងស្ករុមមយួតូច ននអ្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវក�លមាន 
សុខភាពល្អ។  ដគចងសិ់កសា ដបើឱសថដនាះមានសុវត្ថិភាព 

   ចំនួនប៉ុនា្ម នក�លមានសុវត្ថិភាព និងដបើសិនអ្នកចូលរមួ 
ការស្រាវស្រាវ មានស្បតិកម្មោយរងអ្បីមយួ។

>  ក្នុងដំណាកក់ារសាកទី II ទី III និងទី IV អ្នកស្រាវស្រាវ 
រកសាការសិកសាអំពបីសុវត្ថិភាព ននឱសថស្រាវស្រាវ។  ដគ 
ចងក់ស្ងយល់ ពបីរដបៀបវាមានស្បសិទ្ិល្អោ៉ងណ្ ដៅ 

   ក្នុងស្ករុម្ំននអ្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវ។  អ្នកចូលរមួការ 
ស្រាវស្រាវខ្ះ មានជំងឺ ឬមានលក្ខណៈជំងឺ ឱសថដនះ 
គឺបានបដង្កើតដ�ើងដ�ើម្ បីជួយ�។

វារារារៈសំខាន ់ដ�ើម្ បី�ឹងថាដបើសិនអ្នកចូលរមួក្នុងឱសថ    
ស្រាវស្រាវ អ្នកអាចនឹងមនិទទួលឱសថស្រាវស្រាវដទ។  
ផទាុយដៅវញិ អ្នកអាចនឹងទទួលការពយាបាលរា្ម្មតា ឬ 
អ្នកអាចនឹងទទួលថា្ន កំកដោគ។  រាញឹកញាប ់អ្នកស្រាវស្រាវ 
ចាតត់ាងំអ្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវ ដៅឱសថដផសេងដទៀត 
ដោយមនិដរ ើសមុខ (តាមឱកាស)។  ដៅក្នុងការសិកសាខ្ះ 
ស្ករុមស្រាវស្រាវអាចនឹងមនិអាចស្បាបអ់្នកបានដទ ដបើសិនអ្នក 
បានទទួលឱសថស្រាវស្រាវ។  វាកអ៏ាចនឹងមានក�រ ថាោ្ម ន 
អ្នកណ្មា្ន ក ់រមួទាងំអ្នក ឬអ្នកស្រាវស្រាវ និងបុគ្គលិកសិកសា 
ផងក�រ នឹង�ឹងថាឱសថអ្បីក�លអ្នកទទួល ឬអ្នកណ្ក�ល 
ទទួលឱសថស្រាវស្រាវ។  ជួនកាល ស្ករុមអាចនឹងមនិអាច 
កចកចាយ លទ្ផលការរាកល្ងរាមយួអ្នកបានដ�ើយ។

ដតើអ្នកណ្ ចូលរមួក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ?
ការសិកសាឱសថស្រាវស្រាវ អាចទាកទ់ងអ្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវ 
ោបរ់យឬោបព់ានន់ាក។់  មនុសសេដពញវយ័ និងដក្មងៗ ទាងំពបីរដនះ
អាចចូលរមួក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ។ 
ដគអាចរាៈ

>  អ្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវមានសុខភាពល្អ, ឬ 

>  មនុសសេក�លមានជំងឺ ឬមានលក្ខណៈជំងឺ ក�លអ្នកស្រាវស្រាវ 
កំពុងកតសិកសា

ដតើដហតុអ្បីអ្នកស្រាវស្រាវ ដ្្ើការស្រាវស្រាវឱសថ?
>  ដ�ើម្ បីរករាតិគបីមបី ឬរាតិគបីមបីផសេោំ្ន  ក�លមានឥទ្ិពលល្អ 

ដៅដលើសរ បីរៈរបស់មនុសសេ។

>  ដ�ើម្ បីសិកសា ដបើសិនឱសថស្រាវស្រាវមានសុវត្ថិភាព និង 
ស្បសិទ្ិភាព ក្នុងការពយាបាលជំងឺ ឬលក្ខណៈជំងឺ

>  ដ�ើម្ បីរកកំរតិល្អបំផុត ននឱសថស្រាវស្រាវ

>  ដ�ើម្ បីសិកសាពបីរដបៀបមនុសសេខុសៗោ្ន  មានស្បតិកម្មចំដពាះ 
ឱសថស្រាវស្រាវ – រមួទាងំដក្មងៗ មនុសសេដពញវយ័ 
អ្នកជំងឺក�លមានជំងឺ ឬមានលក្ខណៈជំងឺ ស្ពមទាងំ  
មនុសសេឯដទៀតៗ

>  ភា្ន កង់ារោកប់ញ្ញត្ដិ �ូចរា នាយកោឋា នដភាជនភណ្ 
និងឱសថូបករណ៍ (Food and Drug  Adminis-

tration, FDA) ដស្បើពត័ម៌ាន មកពបីឱសថស្រាវស្រាវ 
ដ�ើម្ បីសំដរចដបើសិនឱសថស្រាវស្រាវ គួរកតបានយល់ស្ពម 
និងមានសំោបរ់ាធារណជនដស្បើ រាការពយាបាល។

ដតើឱសថស្រាវស្រាវ រាអ្បី?
ដវជ្មនទាបីរស្រាវស្រាវ កំពុងកតគិតគូរពបីការបដង្កើត និងរាកល្ងឱសថ 
ថ្មបី និងការពយាបាលសុខភាពដផសេងៗដទៀត។  ឱសថ គឺរារាតិគបីមបី
អ្បីមយួ ក�លអាចផ្្ស់ប្ដូររដបៀបសរ បីរៈរបស់អ្នកដ្្ើការ។  ឱសថអាច 
មានទំរងរ់ាដស្ចើន �ូចរា ទឹក ឬស្ោប។់  អ្នកស្រាវស្រាវមានចំណង ់
ក្នុងរដបៀបឱសថ អាចជួយ�ការពារ វនិិច្យ័ដោគ ឬពយាបាលជំងឺ 
និងលក្ខណៈជំងឺ។  ដគកម៏ានចំណងក់្នុងរដបៀបឱសថខ្ះ អាច 
ដលើកកំពស់សុខភាពទូដៅក�រ។  រាតិគបីមបីក�លអ្នកស្រាវស្រាវ 
កំពុងសិកសា គឺដៅថា “ឱសថស្រាវស្រាវ” (research drug)។

ជំហានក្នុងឱសថស្រាវស្រាវ  
រា�ំបូង អ្នកស្រាវស្រាវរាកល្ងឱសថដៅក្នុងមនទាបីរពិដរា្ន ៍
និងសិកសាក្នុងសត្។  ដបើសិនឱសថស្រាវស្រាវ ស្សបតាមមាស្ត 
ោឋា នសុវត្ថិភាពខ្ះ និងអាចរាការពយាបាលថ្មបីក�លមានស្បសិទ្ិភាព
ដនាះរាបនាទា បម់កដទៀត អ្នកស្រាវស្រាវនិងរាកល្ងក្នុងមនុសសេ។ 

ឱសថស្រាវស្រាវ ដកើតដ�ើងរា 3 ជំហានធំៗ:

 1.  ការរកដ�ើញឱសថៈ អ្នកស្រាវស្រាវ រកដមើលរាតិគបីមបីក�លអាច 
នឹងមានស្បសិទ្ិភាពរាវជិ្មាន ដៅដលើសរ បីរៈរបស់មនុសសេ។

2. ការសិកសាតាមដវជ្មនទាបីររាមុនៈ អ្នកស្រាវស្រាវ រាកល្ងឱសថ 
ស្រាវស្រាវ ដៅដលើដកាសិកា ដៅក្នុងមនទាបីរពិដរា្ន ៍ឬដៅដលើសត្។ 
ដគដ្្ើោ៉ងដនះ ដ�ើម្ បីសិកសាពបីឱសថស្រាវស្រាវ អាចនឹងដ្្ើដៅក្នុង 
សរ បីរៈរបស់មនុសសេ។

3.  ការរាកតាមដវជ្មនទាបីរៈ អ្នកស្រាវស្រាវរាកល្ងសុវត្ថិភាព 
ននឱសថស្រាវស្រាវ ដោយរកដមើលស្បតិកម្មោយរង សិកសាចំនួន 
(កំរតិ) ស្តឹមស្តរូវននឱសថ សំោបឲ់្យមនុសសេដលប និងសំដរចថាវាមាន
ស្បសិទ្ិភាពល្អោ៉ងណ្។  ការរាកតាមដវជ្មនទាបីរ រាបទ់ាកទ់ង
នឹងអ្នកចូលរមួការស្រាវស្រាវ (កដ៏ៅថា “អ្នកស្ម័ស្គចិត្ដចូលរមួ 
ការស្រាវស្រាវ” ឬ “បុគ្គលចូលរមួស្រាវស្រាវ”) ក�រ។  ដៅក្នុង 
ការរាកតាមដវជ្មនទាបីរ តាម្ម្មតា អ្នកស្រាវស្រាវដស្បៀបដ្ៀប
ឱសថស្រាវស្រាវ រាមយួនឹងឱសថក�លបានយល់ស្ពមរចួដហើយ 
ដ�ើម្ បីពយាបាលជំងឺ ឬលក្ខណៈជំងឺ ក�លដគកំពុងកតសិកសា។ 
ដគកអ៏ាចនឹងដស្បៀបដ្ៀបវា រាមយួនឹងថា្ន កំកដោគក�រ។  ថា្ន កំកដោគ 
គឺរាថា្ន សំ្ោប ់ឬការពយារបាល ក�លហាក�ូ់ចរាឱសថស្តរូវបាន 
រាកល្ង ប៉ុកន្ដពំុមានឱសថស្រាវស្រាវពិតស្បាក�។


