
ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំររ ើសមយួ  
ការចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាការសំររចចិត្ដផ្ទា ល់ខ្ួន 
ដសំ៏ខាន។់  មនុននឹងអ្កចូលរមួបាន អ្កស្រាវស្រាវនឹងនិយាយ 
រាមយួអ្ក អំពីរោលរៅននការសិកសា ស្ពមទាងំអត្ថស្្ររយាជន ៍
និងហានិភយ័ដដលអាចមាន។  រគនឹងពន្យល់អ្ក អំពីវនិយ័ដដល 
រគស្្រស្ពឹត្ដតាម រដើម្កីារពារសនុវត្ថិភាព និងភាពឯកជនរ្រស់អ្ក។ 
សូមសនុំជំនួយ រ្រើសិន អ្ក មនិយល់ ឬមានសំណួរ។ 

អ្កមនិស្តរូវមានអារម្មណ៍ថាស្តរូវបាន្រង្ំ ឬស្តរូវបានរកៀ្រ សង្កត ់ 
ឲ្យរ្វើការសំររចចិត្ដរ�ើយ។  រាដ្្កននការសិកសា ស្រាវ ស្រាវ 
គឺរាការស្ម័ស្គចិត្ដទាងំស្សរុង - វាគឺរាជំររ ើសរ្រស់អ្ក។

្រន្ទា ្រពី់អ្កយល់ដឹងពីការសិកសា អ្កអាចយល់ស្ពមចូលរមួ 
រោយចនុះហត្ថរលខាឯករារមយួរៅថា “ស្កោស្រំរពញយល់ 
ស្ពម្រន្ទា ្រពី់បានស្ជរួតស្រា្រ”។  សូម្ដីត្រន្ទា ្រពី់អ្កបានចនុះ 
ហត្ថរលខារចួ អ្កអាចដូរចិត្ដ រ្រស់អ្ក រោយមូលរហតនុអវីមយួ 
រៅរពលណា កប៏ានដដរ។

ស្្ររភទរ្សេងរទៀតនន្រញី្រ ្្ម ះ 
ស្្ររភទរ្សេងរទៀតនន្រញី្រ ្្ម ះ មានចនុះរាយការសិកសាស្រាវស្រាវ
តាមរវជ្មនទាីរ ដដលមនិ្រញូ្លពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខ្ួន អំពីមននុសសេដដល
ចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ។ 

រៅក្នុងសហរដ្ឋ ClinicalTrials.gov គឺរា្រណា្ដ ញ្រញី្រ ្្ម ះ 
ដដលមានពត័ម៌ាន អំពីការសិកសារៅជនុំវញិពិភពរោក។  វាមនិ  
្រញូ្លនូវររៀងរាល់ការសិកសារទ ពីរស្ពាះមនិដមនការសិកសាទាងំ 
អស់បានចនុះ្រញី្រ�ើយ។ 

រៅឯ ClinicalTrials.gov អ្កអាចៈ
>  ដសវងយល់អំពីការសិកសា ដដលកំពនុងដតរកើតរ�ើងរៅក្នុង 

សហគមនរ៍្រស់អ្ក និងរៅកដន្ងរ្សេងៗរទៀត

>  ទាកទ់ងអ្កស្រាវស្រាវ រ្រើសិនអ្កចងចូ់លរមួការសិកសា

>  ដសវងយល់អំពីលទ្ធ្ល ននការសិកសាដដលបាន្រញ្្រ់

ClinicalTrials.gov ស្តរូវបានដែរកសារោយ ្រណាណា ល័យរាតិ 
ខាងថ្ារំពទ្យ (National Library of Medicine, NLM) រៅឯ 
វរ្ិារា្ថ នរាតិខាងសនុខភាព (National Institutes of Health, 

NIH)។ 

សំណួររដើម្សួីរ
អ្កមានសិទ្ធិសួរសំណួរ អំពី្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួការស្រាវស្រាវ 
មនុននឹងអ្កសំររចចិត្ដ ថាយល់ស្ពម ឬមនិយល់ស្ពមចូលរមួ។ 
រៅខាងរស្កាម គឺរា្រញី្សំណួរអ្កអាចនឹងសួរ មនុននឹងអ្ក    
យល់ស្ពមចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ។ 
>  រតើ្រញី្រ ្្ម ះរ្វើការ រោយររ្រៀ្រណា? 

>  រតើវាអស់ស្បាកក់ាស រដើម្ចូីលរមួឬរទ?

>  រតើខ្នុ ំរកការសិកសា ដដលខ្នុ ំអាចចូលរមួ រោយររ្រៀ្រណា?

>  រតើស្្ររភទននការសិកសាអវី ដដលអ្កនឹងទាកទ់ងរាកសួរខ្នុ ំ? 

>  រតើអ្កណានឹងទាកទ់ងខ្នុ ំ? 

>  រតើអ្កនឹងទាកទ់ងខ្នុ ំឬរទ និងរតើញឹកញា្រ្់រ៉នុណាណា ?

>  រតើអ្កនឹងរស្្រើ និងទនុកពត័ម៌ានរ្រស់ខ្នុ ំ  និងការពារភាពឯកជន 
រ្រស់ខ្នុ ំ រោយររ្រៀ្រណា? 

>  ចនុះរ្រើសិនខ្នុ ំចងយ់កពត័ម៌ានរ្រស់ខ្នុ ំ រចញពី្រញី្រ ្្ម ះ?

>  រតើ្រញី្រ ្្ម ះរនះ មានពត័ម៌ានមកពីកំណតស់្តាសនុខភាព 
រ្រស់ខ្នុ ំឬរទ?

>  រ្រើសិនខ្នុ ំមានសំណួររ្សេងៗរទៀត រតើខ្នុ ំទាកទ់ងអ្កណា?

្រញី្រ ្្ម ះ អ្កចូលរមួ
ការស្រាវស្រាវ

ការស្រាវស្រាវសនុខភាព

្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួការស្រាវស្រាវ ស្្រមូលពត័ម៌ានអំពីមននុសសេ 

ដដលអាចចងរ់ៅក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ។    ្រញី្រ ្្ម ះអាចនឹង 

ស្្រមូលពត័ម៌ានទូរៅ ដូចរា រ ្្ម ះ និងពត័ម៌ានទំន្កទ់ំនង 

រ្រស់អ្ក។  វាកអ៏ាចនឹងស្្រមូលពត័ម៌ានរាកោ់កដ់ដរ ដូចរា 

ជំងឺ និងលក្ណៈសនុខភាពដដលអ្កមាន ឬកត៏ភ្ា្ររ់ៅនឹង

កំណតស់្តាសនុខភាពរ្រស់អ្កដដរ។ 

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំររ ើសរ្រស់អ្ក។ 
ឲ្យបានស្ជរួតស្រា្រ។ សួរសំណួរ។ ឲ្យបានចំរ�ើយ។

ខិត្ដ្រណ័ណា រនះ មានពត័ម៌ានទូរៅសំរា្ររ់ោល្រំណងននការអ្ររ់ ំនិងមនិបាន្រង៉រដើម្ ី្ ្ដល់ឱវាទរពទ្យ
រ�ើយ។  ស្តរូវពិរស្ោះ រាមយួ រវជ្្រណិ្តរ្រស់អ្ក ឬស្ករុមស្រាវស្រាវ សំរា្រឱ់វាទ អំពីរា្ថ នការណ៍ផ្ទា ល់ 
ខ្ួន ឬកងវល់សនុខភាពរ្រស់អ្ក។

មានសំណួរ? ទូរស័ពទាមករយើង



រតើ្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួការស្រាវស្រាវ រាអវី?
្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួការស្រាវស្រាវ គឺរាកដន្ងមយួសំរា្រ ់
ពត័ម៌ាន រា្ម្មតា តាម្រណា្ដ ញ។  ្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួ  
ការស្រាវស្រាវ ស្្រមូលពត័ម៌ានអំពីមននុសសេដដលអាចចងរ់ៅក្នុង
ការសិកសាស្រាវស្រាវ។  មននុសសេពីរស្ករុម ដដលរស្្រើ្រញី្រ ្្ម ះគឺៈ

>  មននុសសេដដលចងរ់កការសិកសាស្រាវស្រាវ ឬចងដ់សវងយល់ 
ដែមរទៀត អំពីការស្រាវស្រាវ, និង

>  អ្កស្រាវស្រាវកំពនុងរកមននុសសេ រដើម្ចូីលរមួក្នុងការសិកសា 
រ្រស់រគ។

្រញី្រ ្្ម ះអាចនឹងស្្រមូលពត័ម៌ានទូរៅ ដូចរា រ ្្ម ះ និង 
ពត័ម៌ានទំន្កទ់ំនងរ្រស់អ្ក។  វាកអ៏ាចនឹងស្្រមូលពត័ម៌ាន
រាកោ់កដ់ដរ ដូចរា ជំងឺ និងលក្ណៈសនុខភាពដដលអ្កមាន 
ឬកត៏ភ្ា្ររ់ៅនឹងកំណតស់្តាសនុខភាពរ្រស់អ្កដដរ។ 

អត្ថស្្ររយាជន ៍និងហានិភយ័ ននការចូលរមួ 
ក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ អ្កចូលរមួការស្រាវស្រាវ
អ្កអាចនឹងបានអត្ថស្្ររយាជន ៍ពីការចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ
តាមរយៈការររៀនសូស្តអំពីការសិកសាស្រាវស្រាវ ដដលអាចនឹង 
មានស្្ររយាជនដ៍ល់អ្ក ឬជនណាម្ាកដ់ដលអ្ករាគា ល់។ 

វាមានហានិភយ័ ដដលជនណាម្ាករ់ៅរស្រៅ្រញី្រ ្្ម ះ 
អាចនឹងរមើលពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខ្ួន ឬពត័ម៌ានសនុខភាពរ្រស់អ្ក 
និងរស្្រើវាសំរា្ររ់ោល្រំណងដដលអ្កមនិបានយល់ស្ពម។ 
្រញី្រ ្្ម ះ មានររ្រៀ្ររកសាការរនះកនុំឲ្យរកើតរ�ើង។  រៅក្នុង
ករណីភាគរស្ចើន មានដត្រនុគគាលិកដដលបានហវឹកហវឺនពិរសស 
្រ៉នុរណាណា ះ ដដលអាចរ�ើញពត័ម៌ាមផ្ទា ល់ខ្ួនរ្រស់អ្ក ឬរសចក្ដី
ពិរា្ដ ររ្សេងៗរទៀត ដដលអាចនឹងតភ្ា្រ្់រករៅភនិភាគរ្រស់
អ្ក។  ្រញី្រ ្្ម ះនិមយួៗ មានស្កឹត្យស្កមភាពឯកជនរាក់
ោក។់  មនុននឹងអ្កចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ ស្តរូវសួរអ្កស្រាវ
ស្រាវ ពីររ្រៀ្ររគការពារពត័ម៌ានរ្រស់អ្ក។

រតើរហតនុអវី ចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួ
ការស្រាវស្រាវ
អ្កអាចនឹងចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ សំរា្រម់ូលរហតនុមយួ 
ឬរលើសពីមយួរៅខាងរស្កាម។

>  អ្កចងជ់ួយ�មននុសសេឯរទៀតៗ

>  អ្កចងស់្ម័ស្គចិត្ដ

>  អ្កចងជ់ួយ�អ្កស្រាវស្រាវ ្ររង្កើតការពយាបាល និងឱសែ ែ្មី

>  អ្កចងជ់ួយ�មននុសសេឯរទៀតៗ ដដលមានលក្ណៈជំងឺ 
ដូចអ្កដដរ

>  ថ្ាពំយាបាលដដលមាន មនិបានជួយ�លក្ណៈជំងឺរ្រស់អ្ក 
រទ; អ្កអាចនឹងចងរ់ាកការពយាបាលពិររា្ន ៍ដដលអ្ក 
ស្រាវស្រាវកំពនុងសិកសា

រទាះរ្រើមូលរហតនុរ្រស់អ្ករាអវីករ៏ោយ ការចូលរមួក្នុង្រញី្ 
រ ្្ម ះ រ្វើឲ្យអ្ករាដ្្កដសំ៏ខា្រន់នការស្រាវសនុខភាព។

តាមរយៈការចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះអ្កចូលរមួ អ្កអាចនឹងៈ

>  ដសវងយល់អំពីឱកាស រដើម្រីៅក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ

>  ដសវងយល់អំពីជំងឺ ឬលក្ណៈជំងឺមយួ 

>  មានឱកាសរាក ការពយាបាល ឬឱសែពិររា្ន;៍ 
ទាងំរនះអាចនឹងមាន ្ លស្្ររយាជនដ៍ល់អ្ក ឬ 
វាអាចនឹងមនិមានរទ។

រតើមានអវីរកើតរ�ើង រ្រើសិនខ្នុ ំចូលរមួ ក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ
អ្កចូលរមួការស្រាវស្រាវ?
មនុននឹងអ្កចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ អ្កគួរដតយល់ដឹង ពីររ្រៀ្រ 
្រញី្រ ្្ម ះរ្វើការ។   អ្កកគ៏ួរដតដសវងយល់ ពីររ្រៀ្រអ្កស្រាវ
ស្រាវនឹងរស្្រើពត័ម៌ានរ្រស់អ្ក និងការពារភាពឯកជនរ្រស់អ្ក 
ដដរ។  រ្រើសិនអ្កមានសំណួរអវី សូមស្តរូវរាកសួរ។

្រន្ទា ្រពី់អ្កចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះមក អ្កស្រាវស្រាវអាចរស្ើអ្ក 
ឲ្យរៅក្នុងការសិកសារាកោ់កម់យួ។  អ្កអាចនឹងទទួលអនុីដមល 
ឬសំ្រនុស្ត ឬទូរស័ពទាមក អំពីការសិកសាដដលអ្កអាចចូលរមួ។ 
រៅក្នុង្រញី្រ ្្ម ះខ្ះ អ្កអាចទាកទ់ងអ្កស្រាវស្រាវ ដដលកំពនុង
ដតរកមននុសសេស្ម័ស្គចិត្ដចូលរមួស្រាវស្រាវ។ 

ការចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ មនិដមនមាននយ័ថាអ្កចូលរមួ
ការសិកសារ�ើយ។  រ្រើសិនការសិកសារ្វើឲ្យអ្កមានចំណង់
អ្កមានឱកាសសួរសំណួរ។  អ្កកអ៏ាចនឹងស្តរូវឲ្យពត័ម៌ានរៅ 
អ្កស្រាវស្រាវ រស្ចើនរាងរៅរពលអ្កបានចូលរមួក្នុង្រញី្រ ្្ម ះ។ 
យ៉ាងរនះវាជួយ�អ្កស្រាវស្រាវឲ្យយល់ដឹង រ្រើសិនអ្កអាចចូលរមួ 
ក្នុងការសិកសា។ 

អ្កស្រាវស្រាវនឹងឲ្យអ្ក នូវរសចក្ដីរកបះកបយទាងំអស់ 
ស្្ររយាជនឲ៍្យអ្កអាចសំររចចិត្ដ រ្រើសិនអ្កពិតរាចងចូ់លរមួក្នុង
ការសិកសារាកោ់កម់យួ។  វ ិ្ ីរនះរគរៅថា “យល់ស្ពម្រន្ទា ្រពី់
បានស្ជរួតស្រា្រ”។  ឋានៈរាអ្កស្ម័ស្គចិត្ដសិកសា អ្កអាចដូរចិត្ដ
រ្រស់អ្ករៅរពលណាកប៏ាន អំពីការចូលរមួ។  រនះរមួទាងំរៅ
ក្នុងអំ�នុងរពលវ ិ្ ីការយល់ស្ពម្រន្ទា ្រពី់បានស្ជរួតស្រា្រ និងសូម្ ី
ដត្រន្ទា ្រពី់ការសិកសាចា្ររ់្្ដើម្ង។


