
សំណួរដ�ើម្ បីសួរ
អ្នកមានសិទ្ិសួរសំណួរ អំពបីការសិកសាស្រាវស្រាវ។  ដៅខាងដស្កាម 
គឺរាបញ្បីសំណួរអ្នកអាចនឹងសួរ មុននឹងអ្នកយល់ស្ពមចូលរមួក្នុង
ការសិកសា។

>  ដ�ើទំរងក់ារដៅក្នុងការសិកសាដនះ ខុសពបីការថែទាសុំខភាព       
ថ�លខ្ុ ំទទួលសំរាបដ់សចក្បីស្�រូវការផ្ទា ល់ខ្ួន របស់ខ្ុ ំឬដទ? 

>  ដ�ើដេ�ុអ្បីបានរាខ្ុ ំស្�រូវបានឲ្យអនុរាសន ៍សំរាបក់ារសិកសា 
ស្រាវស្រាវដនះ?

>  ដ�ើអ្នកស្រាវស្រាវរពឹំងឲ្យខ្ុ ំដ្្ើអ្បី ក្នុងការសិកសាដនះ?

>  ដ�ើខ្ុ ំស្�រូវការឱសែ/ឧបករណ៍/ការពយាបាល/ទំរងក់ារ អ្បីមយួ 
ននការសិកសា រាថ្្នកននការថែទាសុំខភាពរបស់ខ្ុ ំឬដទ?  ឬដ�ើ 
វានឹងជួយ�រាចំបង ឲ្យអ្នកស្រាវស្រាវដ្្ើយសំណួរវទិយារាសស្?

>  ដ�ើការសិកសា ឱសែ/ឧបករណ៍/ការពយាបាល/ទំរងក់ារ 
ជួយ�ខ្ុ ំឲ្យបានស្រានដ់បើឬដទ?  ដ�ើវានឹងពយាបាលជំងឺ 
ឬលក្ខណៈជំងឺរបស់ខ្ុ ំ រាសះដស្ ើយឬដទ?

>  ដ�ើអាចនឹងមានហានិភយ័ និងអ�្ថស្បដោជនអ៍្បីខ្ះ ពបីការ      
ចូលរមួក្នុងការសិកសា?

>  ដ�ើខ្ុ ំគួរថ�រកសាការដៅជួបអ្នក្្ល់ការថែទាសុំខភាពរបស់ខ្ុ ំ 
ក្នុងអំឡុងដពលសិកសាឬដទ?

>  ដ�ើស្ករុមសិកសា អាចដមើលកំណ�ស់្រាសុខភាពរបស់ខ្ុ ំឬដទ?

>  ដ�ើឱសែ/ឧបករណ៍/ការពយាបាល/ទំរងក់ារ ថ�លកំពុងសិកសា 
នឹងមានសំរាបខ់្ុ ំ បន្ទា បព់បីខ្ុ ំបានបញ្ចបក់ារសិកសាឬដទ?

ដ�ើការស្រាវស្រាវសុខភាព ខុស          
ពបីការថែទាសុំខភាព �ូចដម្ច?

ការស្រាវស្រាវសុខភាព

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។ 
ឲ្យបានស្ជរួ�ស្រាប។ សួរសំណួរ។ ឲ្យបានចំដឡើយ។

ការដលើកកំពស់ថែទាសុំខភាពដៅដពលអន្គ� គឺរា     
ការដផ្្�ចិ�្ននការស្រាវស្រាវសុខភាព។  ការស្រាវស្រាវ 
សុខភាព ជួយ�ដវជ្បណិ្� និងអ្នកស្រាវស្រាវសិកសាអំពបី
សុខភាពមនុស្ស និងជំងឺ។  ដគកសិ៏កសាពបីមដ្យាបាយល្អ
ស្បដសើរ ដ�ើម្ បីការពារ និងពយាបាលជំងឺថ�រ។  ការចូលរមួ
ក្នុងការស្រាវស្រាវសុខភាព មនិ�ូចនឹងការទទួលការថែ
ទាសុំខភាពដទ។  មានរារៈសំខានខុ់សៗរា្ន រាដស្ចើន 

ដ�ើម្ បីយល់។

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំដរ ើសមយួ
ការចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាការសំដរចចិ�្ផ្ទា ល់ខ្ួន 
�សំ៏ខាន។់  មុននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នកស្រាវស្រាវនឹងនិោយ 
រាមយួអ្នក អំពបីដរាលដៅននការសិកសា ស្ពមទាងំអ�្ថស្បដោជន ៍
និងហានិភយ័ថ�លអាចមាន។  ដគនឹងពន្យល់អ្នក អំពបីវនិយ័ 
ថ�លដគស្បស្ពឹ�្រាម ដ�ើម្ បីការពារសុវ�្ថិភាព និងភាពឯកជន 
របស់អ្នក។  សូមសំុជំនួយ ដបើសិន អ្នក មនិយល់ ឬមានសំណួរ។ 

អ្នកមនិស្�រូវមានអារម្មណ៍ថាស្�រូវបានបង្ខំ ឬស្�រូវបានដកៀប សង្ក� ់ 
ឲ្យដ្្ើការសំដរចចិ�្ដឡើយ។ រាថ្្នកននការសិកសា ស្រាវ ស្រាវ 
គឺរាការស្ម័ស្គចិ�្ទាងំស្សរុង - វាគឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។

បន្ទា បព់បីអ្នកយល់�ឹងពបីការសិកសា អ្នកអាចយល់ស្ពមចូលរមួ 
ដោយចុះេ�្ថដលខាឯករារមយួដៅថា “ស្កោសបំដពញយល់ 
ស្ពមបន្ទា បព់បីបានស្ជរួ�ស្រាប”។  សូម្ បីថ�បន្ទា បព់បីអ្នកបានចុះ 
េ�្ថដលខារចួ អ្នកអាច�ូរចិ�្ របស់អ្នក ដោយមូលដេ�ុអ្បីមយួ 
ដៅដពលណា កប៏ានថ�រ។

ហានិភយ័ និងអ�្ថស្បដោជន ៍ននការសិកសាស្រាវស្រាវ
ការសិកសាស្រាវស្រាវ ពយាោមដ្្ើយសំណួរថ�លដគមនិបានសួរ 
ពបីមុន។  ពបីដស្ពាះថ�មនិ�ឹងចំដឡើយ វាអាចនឹងមានហានិភយ័ខ្ះ។ 
ឱសែ ឧបករណ៍ ការពយាបាល ឬទំរងក់ារថ�លរាការពិដរា្ន ៍
អាចនឹងមនិស្បដសើររាងឱសែ ឧបករណ៍ ការពយាបាល ឬទំរងក់ារ 
ថ�លបានដស្បើដៅបច្ចុប្ន្នដនះ  ក្នុងការថែទាសុំខភាពដឡើយ។      
ការសិកសាកអ៏ាចនឹងបណ្ាលឲ្យមានស្ប�ិកម្មរាយរងខ្ះថ�រ 
ថ�លអ្នកស្រាវស្រាវមនិបាន�ឹងដស្ចើនអំពបីវាថ�រ។

អ្នកស្រាវស្រាវកស៏ង្មឹដ�ើម្ បីជួយ�មនុស្សដៅដពលអន្គ�ថ�រ។  
�ូដច្នះដេើយ អ្នកអាចនឹងមនិបានអ�្ថស្បដោជនផ៍្ទា ល់ ពបីការ 
ចូលរមួក្នុងការសិកសាដឡើយ។  មុននឹងអ្នកយល់ស្ពមចូលរមួក្នុង 
ការសិកសា អ្នកស្�រូវយល់�ឹងអំពបីហានិភយ័ និងអ�្ថស្បដោជន ៍
ថ�លអាចដកើ�ដឡើង។

សំភារៈដនះ គឺរាការងារនន New England Research Subject Advocacy Group
ដោយមានការបរចិ្្ច គពបីសម្ន័្រាកលវទិយាល័យ និងសមាជិករា្ថ បន័ននវជិ្ោឋា នមជ្ឈមណ្ល 
សុខាភបិាល។  សំរាបព់�័ម៌ាន បថន្ថម សូមដមើលៈ 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

មានសំណួរ? ទូរស័ពទាមកដយើង
ខិ�្បណ័្ណ ដនះ មានព�័ម៌ានទូដៅសំរាបដ់រាលបំណងននការអបរ់ ំនិងមនិបានបង៉ដ�ើម្ ប្ី ្ល់ឱវាទដពទ្យ
ដឡើយ។  ស្�រូវពិដស្រាះ រាមយួ ដវជ្បណិ្�របស់អ្នក ឬស្ករុមស្រាវស្រាវ សំរាបឱ់វាទ អំពបីរា្ថ នការណ៍ផ្ទា ល់ 
ខ្ួន ឬកង្ល់សុខភាពរបស់អ្នក។



ដ�ើការស្រាវស្រាវសុខភាព ខុសពបីការថែទាសុំខភាព 
ដោយ�ូចដម្ច?

ដ�ើដេ�ុអ្បី
វាស្�រូវបានដ្្ើ?

អ្នកស្�រូវបាន 

ដៅថា…

ដ�ើអ្នកណាបាន 
អ�្ថស្បដោជន ៍
និងដពលណា?

ដ�ើលទ្្ល
ពិ�ស្បាក�
ប៉ុណា្ណ ?

ដ�ើម្ បីជួយ�អ្នក រាមយួ
ដសចក្បីស្�រូវការថែទា ំ
សុខភាពផ្ទា ល់ខ្ួន។ 

អ្នកជំងឺ។

អ្នក; ដៅដពលឥឡូវដនះ។

អ្នក្្ល់ថែទាសុំខភាព 
្្ល់ជូនការពយាបាល
ថ�លបានរាកល្ងរចួ។ 
វាស្�រួវបានទទួលរាគា ល់ 
ថាមានសុវ�្ថិភាព និង 
មានស្បសិទ្ិភាព។

ការថែទាសុំខភាព

ដ�ើម្ បីដ្្ើយសំណួររាក់
លាក ់អំពបីជំងឺ លក្ខណៈជំងឺ 
ឱសែ ឧបករណ៍ ឬទំរងក់ារ 
ថ�លបះ៉ពាល់សុខ ភាព។

អ្នកស្រាវស្រាវ អ្នកចូលរមួ  
ស្រាវស្រាវ បុគគាលចូលរមួ 
ស្រាវស្រាវ បុគគាលចូលរមួ 
សិកសា ឬអ្នកស្ម័ស្គចិ�្ 
ចូលរមួ សិកសា។ 
 

មនុស្សដៅដពលអន្គ�។ 
អ្នកអាចនឹងបានអ�្ថ
ស្បដោជន ៍ឬអាចនឹង
មនិបានដទ។

អ្នកស្រាវស្រាវមនិ�ឹងចបាស់
ដបើសិនអ្បីៗថ�លដគកំពុង
សិកសា មានស្បសិទ្ិភាព 
ស្បដសើររាងការពយាបាល
ដៅបច្ចុប្ន្នដនះ។

ការស្រាវស្រាវសុខភាព

ដ�ើការសិកសាស្រាវស្រាវសុខភាព រាអ្បី?
ការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាស្ករុមននសកម្មភាព ថ�លបានដ្្ើដ�ើម្ បី
ដ្្ើយសំណួរវទិយារាសស្រាកល់ាកម់យួ។  ការសិកសាទាងំអស់ 
ស្�រូវថ�មានគំដរាងការពិរ្ារ។  គំដរាងការថែ្ងថាអ្នកណាអាច
ដៅក្នុងការសិកសាបាន ដេើយអ្បីនឹងដកើ�ដឡើង។  គំដរាងការដនះ
គឺដៅថា "ពិ្បីការ"។ 

ដៅដពលការសិកសារាបទ់ាកនឹ់ងមនុស្ស ស្ករុមននអ្នកជំន្ញស្�រូវ 
បានដៅថា “គណៈពិនិ�្យពិចយ័រា្ថ បន័” ថ�លកដ៏ៅថា 
(institutional review board, IRB)  ថស្ងយល់អំពបីការសិកសា 
មុននឹងវាច្បដ់្្ើម។  ដគដ្្ើឲ្យស្បាក�ថាការសិកសាគឺសមរម្យ 
និងមានសុវ�្ថិភាពបំ្ុ� សំរាបអ់្នកដ�ើម្ បីចូលរមួក្នុងការសិកសា 
ស្រាវស្រាវ។

ដៅដពលអ្នកចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវសុខភាព អ្នកជួយ� 
អ្នកស្រាវស្រាវសិកសាថាដ�ើ ឱសែ ឧបករណ៍ ការពយាបាល ឬ 
ទំរងក់ារ មានសុវ�្ថិភាព មានស្បសិទ្ិភាព និងស្បដសើររាងអ្បី
ថ�លមានដៅឥឡូវដនះ។  អ្នកអាចរាមានជំងឺ ឬមានលក្ខណៈ 
ជំងឺ ថ�លកំពុងបានសិកសា ឬអ្នកអាចរាមានសុខភាពល្អ។  
ដៅក្នុងការសិកសាខ្ះ អ្នកមនិ�ឹងថាការពយាបាល ឬទំរងក់ារ 
ណាមយួថ�លអ្នកនឹងទទួលដឡើយ។  ជួនកាល អ្នកស្រាវស្រាវ 
កម៏និ�ឹងថ�រ។  ការសិកសាស្�រូវបានដ្្ើរារដបៀបដនះ ដ�ើម្ បីជួយ� 
ដ្្ើយសំណួរវទិយារាសស្ថ�លកំពុងបានសួរ។  

អ្នកអាចនឹង�ឹងលទ្្លការដ្្ើដ�ស្ ដៅក្នុងការសិកសារបស់អ្នក 
ឬអ្នកអាច នឹងមនិ�ឹងដទ។  អ្នកស្រាវស្រាវនឹងដ្្ើការដ�ើម្ បីការពារ
ព�័ម៌ានការសិកសារបស់អ្នក។  ដគកនឹ៏ងដ្្ើការ ដ�ើម្ បីឲ្យស្បាក� 
ថាមានថ�មនុស្សថ�លគួរដមើលព�័ម៌ានផ្ទា ល់ខ្ួន ឬសុខភាព 
របស់អ្នកប៉ុដណា្ណ ះ ថ�លអាចដមើលវាបាន។  បន្ទា បព់បីការសិកសា
ចប ់អ្នកស្រាវស្រាវអាចនឹងថចកច្យលទ្្ល ក្នុងទស្សន្វ�្បី 
ដពទ្យ ឬអ�្ថបទព�័ម៌ាន។  ប៉ុថន្ដគនឹងមនិថចកច្យព�័ម៌ាន
ផ្ទា ល់ខ្ួនរបស់អ្នកដឡើយ។

ដ�ើការថែទាសុំខភាព រាអ្បី?
ការរកសាអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ គឺរាការដផ្្�ចិ�្ននការថែទាំ
សុខភាព ថ�លកដ៏ៅថា ការថែទាដំរារាថ�រ។  ដៅពលអ្នកជួប 
ពិដស្រាះ នឹងអ្នក្្ល់ការថែទាសុំខភាពរបស់អ្នក �ូចរាដវជ្បណិ្� 
ស្គរូដពទ្យដ្្មញ ដពទ្យ អ្នកចំណានខាងអាហារជបីវរា�ិ អ្នកពយា បាល 
របូកាយ ឬអ្នកវរ្ិាជបីវៈថែទាសុំខភាពដ្្សងដទៀ� សំរាបដ់សចក្បី
ស្�រូវការសុខភាពផ្ទា ល់ខ្ួនរបស់អ្នក ថ�លអ្នកកំពុងទទួលការ
ថែទាសុំខភាព។  អ្នក្្ល់ការថែទាសុំខភាពរបស់អ្នក រ្ាប ់
កង្ល់របស់អ្នក។  រា�ដ់្្ើដ�ស្ ដ�ើម្ បីរកបុព្ដេ�ុននលក្ខណៈ
ជំងឺរបស់អ្នក និងពយាបាលការឈថឺា្ក � ់ឬជំងឺរបស់អ្នក។  
អ្នក្្ល់ការថែទាសុំខភាពរបស់អ្នក កថ៏ចកច្យលទ្្ល
ការដ្្ើដ�ស្របស់អ្នក រាមយួអ្នក និងជួយ�ពន្យល់អ្នក ថាវា 
មាន នយ័ោ៉ងណា។  អ្នកនិោយអំពបីជំដរ ើសរបស់អ្នក ដេើយ 
អ្នក្្ល់ដសវារបស់អ្នក ជួយ�អ្នកសំដរចដៅដលើការពយាបាល។  
ដៅដពលអ្នកទទួលការថែទាសុំខភាព អ្នកស្�រូវបានដៅថា 
“អ្នកជំងឺ”។

ដ�ើការស្រាវស្រាវសុខភាព រាអ្បី?
ការដលើកកំពស់ថែទាសុំខភាពដៅដពលអន្គ� គឺរាការដផ្្�
ចិ�្ននការស្រាវស្រាវសុខភាព ថ�លកដ៏ៅថា ការស្រាវស្រាវដរារា 
ឬស្រាវស្រាវរាមដវជ្មនទាបីរថ�រ។  ការស្រាវស្រាវសុខភាព ជួយ� 
ដវជ្បណិ្� និងអ្នកស្រាវស្រាវសិកសាអំពបីសុខភាពមនុស្ស និង 
ជំងឺ។  ដគកសិ៏កសាពបីមដ្យាបាយល្អស្បដសើរ ដ�ើម្ បីការពារ និង
ពយាបាលជំងឺថ�រ។  ដបើសិនអ្នកដស្ជើសដរ ើសចូលរមួការសិកសា 
ស្រាវស្រាវ អ្នកអាចនឹងជួយ�មនុស្សដ្្សងៗដៅដពលអន្គ�។
ប៉ុថន្ការសិកសាមនិច្បំាចជ់ួយ�អ្នក រាមយួនឹងដសចក្បីស្�រូវការ 
របស់អ្នក ដៅបច្ចុប្ន្នដនះដទ។

ដៅដពលអ្នកចូលរមួការសិកសាស្រាវស្រាវ អ្នកអាចនឹងស្�រូវបាន 
ដៅថា “អ្នកចូលរមួស្រាវស្រាវ” “បុគគាលចូលរមួស្រាវស្រាវ  ឬ  
សិកសា” ឬ “អ្នកស្ម័ស្គចិ�្ចូលរមួស្រាវស្រាវ”។  អ្នក និងអ្នកចូល 
រមួសិកសាដ្្សងដទៀ� ជួយ�អ្នកស្រាវស្រាវ រាមរយៈការរាកល្ង 
ឱសែ ការពយាបាល និងទំរងក់ារ ែ្មបី ឬថ�លរាការពិដរា្ន។៍ 
អ្នកគឺរាថ្្នក�សំ៏ខាន ់ននការស្រាវស្រាវសុខភាព។  អ្នកស្រាវ 
ស្រាវមនិអាចបដង្កើ�មដ្យាបាយែ្មបី ដ�ើម្ បីការពារ សិកសាអំពបីវា 
ឬពយាបាលជំងឺ និងលក្ខណៈជំងឺ ដោយរា្ម នជំនួយ និងការ 
ចូលរមួពបីអ្នកបានដឡើយ។ 

ដ�ើដេ�ុអ្បី ចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ?
អ្នកអាចនឹងដស្ជើសដរ ើសចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ 
សំរាបម់ូលដេ�ុមយួ ឬដលើសពបីមយួដៅខាងដស្កាម។ 

>  អ្នកចងជ់ួយ�មនុស្សឯដទៀ�ៗ

>  អ្នកចងស់្ម័ស្គចិ�្

>  អ្នកចងជ់ួយ�អ្នកស្រាវស្រាវ បដង្កើ�ការពយាបាល និងឱសែ          ែ្មបី

>  អ្នកចងជ់ួយ�មនុស្សឯដទៀ�ៗ ថ�លមានលក្ខណៈជំងឺរបស់អ្នក

>  ការពយាបាលថ�លមាន មនិបានជួយ�លក្ខណៈជំងឺ        
របស់អ្នកដទ


