
សំណួរដ�ើម្ បីសួរ

អ្នកមានសិទ្ិសួរសំណួរ អំពបីកករុមករាវករាវ មុននឹងអ្នកសំដរចចិត្ដ 
ថាយល់កពម ឬមនិយល់កពមចូលរមួ។  សមាជិកកករុមករាវករាវ 
អាចដ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងជួយ�អ្នករកចំដ�ើយ ចំដោះសំណួរ 
ដ�លដេមនិអាចដ្លើយបាន។  ដៅខាងដករោម េឺរាបញ្បីសំណួរអ្នក 
អាចនឹងសួរកករុមករាវករាវ មុននឹងអ្នកយល់កពមចូលរមួក្នុងរោរ 
សិកសា។

>  ដតើអ្នកណារាកបមុខអ្នកដសបីុបអដងកេត សំរាបរ់ោរសិកសាដនះ? 

>  ដតើអ្នកណាដទៀត រាដ្្នកននកករុមករាវករាវ? 

>  ដតើសមាជិកកករុមករាវករាវណាមយួ ដ�លខ្ុ ំនឹងដ្វើរោររាមយួ?

>  ដតើសមាជិកកករុមករាវករាវនិមយួៗ នឹងដ្វើអវបីខលះ?

>  ដតើកករុមករាវករាវ បានហវឹកហវឺនដ�ើម្ បីដ្វើរោរសិកសាដនះឬដទ?

>  ដបើមានសំណួរ ដតើសមាជិកកករុមករាវករាវណាមយួ ដ�លខ្ុ ំ 
េួរដតទាកទ់ង?  ដតើខ្ុ ំទាកទ់ងរាមយួដេ ដោយរដបៀបណា?

>  ដបើសិនខ្ុ ំមនិកសរួលខលួន ដតើខ្ុ ំេួរដតទាកទ់ងដវជ្បណិ្តដែទារំា 
បឋមរបស់ខ្ុ ំឬ?  ឬជនណាមា្ន កដ់ៅក្នុងកករុមករាវករាវ?

>  ដតើខ្ុ ំេួរដតទាកទ់ងអ្នកណា ដបើសិនខ្ុ ំចងច់ាកដចញពបីរោរសិកសា?

>  ដបើមានសំណួរ ឬកងវល់ ដតើខ្ុ ំេួរដតទាកទ់ងជនណាមា្ន កដ់ទៀត 
ដករៅពបីកករុមករាវករាវ?

ជួបកករុមករាវករាវ

រោរករាវករាវសុខភាព

រោរចូលរមួក្នុងរោរករាវករាវ េឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។ 
ឲ្យបានកជរួតករាប។ សួរសំណួរ។ ឲ្យបានចំដ�ើយ។

រោរសិកសាករាវករាវ កបមូលពត័ម៌ាន ដ�ើម្ បីដ្លើយសំណួរខាង 

វទិយារាសស្ដ។  វាជួយ�អ្នកករាវករាវ រកមដ្យាបាយល្អកបដសើរ 

ដ�ើម្ បីរោរោរ និងពយាបាលជំងឺ កពមទាងំដលើកកំពស់រោរដែទា ំ

សុខភាព ដៅដពលអនាេត។  ដរៀងរាល់រោរសិកសា សុទ្ដត 

មានកករុមករាវករាវមយួ។  សមាជិកកករុមដ្វើរោររមួគ្្ន  ដ�ើម្ បី 

ដ្វើតាមេំដរាងរោរមយួយ៉ា ងល្អិតល្អន ់សំរាបរ់ោរសិកសា 

ដ�លដេដៅថាពិ្បីរោរ។

រោរចូលរមួក្នុងរោរករាវករាវ េឺរាជំដរ ើសមយួ
រោរចូលរមួក្នុងរោរសិកសាករាវករាវ េឺរារោរសំដរចចិត្ដផ្ទា ល់ខលួន 
�សំ៏ខាន។់  មុននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នកករាវករាវនឹងនិយយ 
រាមយួអ្នក អំពបីដគ្លដៅននរោរសិកសា កពមទាងំអត្ថកបដយជន ៍
និងហានិភយ័ដ�លអាចមាន។  ដេនឹងពន្យល់អ្នក អំពបីវនិយ័ដ�ល 
ដេកបកពឹត្ដតាម ដ�ើម្ បីរោរោរសុវត្ថិភាព និងភាពឯកជនរបស់អ្នក។ 
សូមសំុជំនួយ ដបើសិន អ្នក មនិយល់ ឬមានសំណួរ។ 

អ្នកមនិកតរូវមានអារម្មណ៍ថាកតរូវបានបង្ំ ឬកតរូវបានដកៀប សងកេត ់ 
ឲ្យដ្វើរោរសំដរចចិត្ដដ�ើយ។  រាដ្្នកននរោរសិកសា ករាវ ករាវ 
េឺរារោរស្ម័កេចិត្ដទាងំកសរុង - វាេឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។

បនាទា បព់បីអ្នកយល់�ឹងពបីរោរសិកសា អ្នកអាចយល់កពមចូលរមួ 
ដោយចុះហត្ថដលខាឯករារមយួដៅថា “កកោសបំដពញយល់ 
កពមបនាទា បព់បីបានកជរួតករាប”។  សូម្ បីដតបនាទា បព់បីអ្នកបានចុះ 
ហត្ថដលខារចួ អ្នកអាច�ូរចិត្ដ របស់អ្នក ដោយមូលដហតុអវបីមយួ 
ដៅដពលណា កប៏ានដ�រ។

សំភារៈដនះ េឺរារោរងារនន New England Research Subject Advocacy Group
ដោយមានរោរបរចិាចា េពបីសម្ន័្រាកលវទិយាល័យ និងសមាជិករា្ថ បន័ននវជិ្ោឋា នមជ្ឈមណ្ល 
សុខាភបិាល។  សំរាបព់ត័ម៌ាន បដន្ថម សូមដមើលៈ 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

មានសំណួរ? ទូរស័ពទាមកដយើង
ខិត្ដបណ័្ណ ដនះ មានពត័ម៌ានទូដៅសំរាបដ់គ្លបំណងននរោរអបរ់ ំនិងមនិបានប៉ាងដ�ើម្ ប្ី ្ដល់ឱវាទដពទ្យ
ដ�ើយ។  កតរូវពិដកគ្ះ រាមយួ ដវជ្បណិ្តរបស់អ្នក ឬកករុមករាវករាវ សំរាបឱ់វាទ អំពបីរា្ថ នរោរណ៍ផ្ទា ល់ 
ខលួន ឬកងវល់សុខភាពរបស់អ្នក។



សមាជិកននកករុមករាវករាវ
កករុមករាវករាវ អាចនឹងរមួមានអ្នកវទិយារាសស្ដ ដវជ្បណិ្ត ដពទ្យ 
និងបុេ្គលិក ដ�លជួយ�សំរបសំរលួ និងដ្វើរោរសិកសា។  កករុមករាវ 
ករាវអាចនឹងរា្ំ ដោយមានមនុស្សដកចើននាក ់ដៅឯ មនទាបីរដពទ្យ 
ខុសៗគ្្ន ។   ឬអាចនឹងរមួមានមនុស្សកគ្នដ់តពបីរបបីនាក។់  សូម   
ជួបសមាជិកកករុមករាវករាវ។ 

ប្រមុខអ្នកសេុី្រអស្កេត (principal investigator, PI) េឺរាមនុស្ស 
 ដ�លទទួលខុសកតរូវ សំរាបរ់ោរសិកសាទាងំកសរុង។   ដរៀងរាល់រោរ 
សិកសា សុទ្ដតមាន PI មា្ន ក។់  រាញឹកញាប ់មនុស្សដនះេឺរាដវជ្ 
បណិ្ត ឬអ្នកវទិយារាសស្ដ។  PI ដកគ្ងរោរសិកសា និងដ្វើឲ្យកបាក� 
ថាសកម្មភាពបានដ្វើដោយសុវត្ថិភាព និងកតឹមកតរូវ។  គ្តសំ់ដរច
អំពបីសមាជិកកករុមករាវករាវនិមយួៗ កតរូវដ្វើអវបីខលះ។  PI ដមើលខុសកតរូវ 
សកម្មភាពរោរករាវករាវទាងំអស់ និងសមាជិកទាងំអស់ននកករុម 
សិកសា។  PI កដ៏្វើឲ្យកបាក�ថាកេប់ៗ គ្្ន ដៅក្នុងកករុម មានរោរហវឹក 
ហវឺនកតឹមកតរូវដ�រ។

អនុអ្នកសេុី្រអស្កេត េឺរាអ្នកករាវករាវ ដ�លដ្វើរោររាមយួនឹង 
PI។  រោរសិកសារាដកចើនមានអនុអ្នកដសបីុបអដងកេត។  រាញឹកញយ 
ដេេឺរាដវជ្បណិ្ត អ្នកវទិយារាសស្ដ ឬមនុស្សដ�លមានរោរហវឹក 
ហវឺនដ្្សងដទៀត ដ�លរារារៈសំខានសំ់រាបរ់ោរសិកសា។  អនុអ្នក 
ដសបីុបអដងកេតអាចនឹងជួយ� PI តាកដ់តងរោរសិកសា ឬដមើលខុសកតរូវវា។ 
ប៉ាុដន្ដដេមនិទទួលខុសកតរូវ សំរាបរ់ោរសិកសាទាងំកសរុងដ�ើយ។  ដេ
អាចនឹងដ្វើរោរកគ្នដ់តដលើដ្្នកមយួ �ូចរា រោរដ្វើដតស្ដពិដរា្ន ៍
ឬសិកសាពត័ម៌ានរោរករាវករាវ។ 

សេទ្យបរាវបរាវ រាញឹកញយមានរោរហវឹកហវឺនពិដសស និងមាន 
បទពិដរា្នខ៍ាងរោរករាវករាវ។  រោរសិកសារាដកចើន ដ�លទាក ់
ទងសុខភាព ឬរោរករាវករាវតាមដវជ្មនទាបីរ មានដពទ្យករាវករាវមា្ន ក ់
ដៅក្នុងកករុមរបស់ដេ។  គ្តជ់ួយ�បំដពញរោរងារសិកសា ដោយយក 
ចិត្ដទុកោកដ់ៅដលើរោរដែទា ំនិងសុវត្ដិភាពននអ្នកចូលរមួករាវ 
ករាវ។  ដពទ្យករាវករាវ រាញឹកញយបានកប�ូកក្នុងរោរសំរបសំរលួ 
នូវសកម្មភាពសិកសារាល់នែងៃ។ 

អ្នកេំរ្រេំរលួការបរាវបរាវ / អនុការបរាវបរាវ េឺរាមនុស្សមា្ន ក់
ដ�លដ្វើរោររាមយួសមាជិកកករុមករាវករាវដ្្សងៗ ដ�ើម្ បីដរៀបចំ និង
ជួយ�រាមយួកិចចារោរសិកសារាល់នែងៃ។ 

 

កករុមករាវករាវ ដ្វើរោររមួគ្្ន
មនិថាមានកករុមករាវករាវ្ំ ឬតូចដ�ើយ សមាជិកទាងំអស់ដ្វើរោរ 
រមួគ្្ន  ដ�ើម្ បីរកសាអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព និងបានល្អរាទបីបំ្ុត ក្នុង 
ខណៈអ្នកដៅក្នុងរោរសិកសា។  PI �ឹកនាកំករុមករាវករាវ ប៉ាុដន្ដ 
សមាជិកកករុមទាងំអស់ដ្វើរោររមួគ្្ន  ដ�ើម្ បីដ្វើឲ្យកបាក�ថា
រោរសិកសាបានដ្វើកតឹមកតរូវ និងមានសុវត្ថិភាព។ 

សមាជិកកករុមករាវករាវ មានភារៈកិចចាបានចាតត់ាងំរាដកចើន 
ដោយដយងដៅដលើតួនាទបីរបស់ដេ។ 

កិចចារោរមយួចំនួនទាងំដនះ រមួមាននូវៈ

>  រោរដ្វើឲ្យកបាក� ថាអ្នកចូលរមួករាវករាវ មានសិទ្ិដៅក្នុង 
រោរសិកសា

>  រោរដ្វើឲ្យកបាក� ថាអ្នកចូលរមួទាងំអស់ បានទទួលដសចក្ដបី 
ដណនាចំបាស់លាស់

>  រោរឲ្យ ឬរោរដមើលខុសកតរូវ នូវទំរងរ់ោរសិកសា 

>  រោរដ្វើឲ្យកបាក� ថាអ្នកចូលរមួដៅដតមានសុវត្ថិភាព និង 
មានសុខភាពល្អរាទបីបំ្ុត ដៅក្នុងអំ�ុងដពលរោរសិកសា។ 

រាបដន្ថមដៅដលើរោរហវឹកហវឺនរបស់ដេរាដវជ្បណិ្ត ដពទ្យ ឬរាអ្នក 
វទិយារាសស្ដ សមាជិកកករុមករាវករាវ ទទួលរោរហវឹកហវឺនពិដសស 
សំរាបរ់ោរករាវករាវ។  ដេសិកសារដបៀបដ្វើរោរសិកសាករាវករាវ 
ក្នុងលក្ណៈដ�លកតឹមកតរូវ មានសុវត្ថិភាព និងកបកពឹត្ដតាមចបាប។់ 

មនុស្សរាដកចើនកជ៏ួយ�រាមយួរោរសិកសាករាវករាវដ�រ។  
ឧទាហរណ៍ រោរសិកសាអាចរមួមាននូវៈ
>  ឱសែករ ដ�ល្្ដល់ឱសែសិកសា

>  អ្នកបដចចាកដទសមនទាបីរពិដរា្ន ៍ដ�លយកឈាម និង 
សំណាកដ្្សងៗដទៀត

>  អ្នកចំណានខាងរបបអាហារ ដ�លជួយ�ដសចក្ដបីកតរូវរោរខាង 
របបអាហារ ននអ្នកចូលរមួ

>  អ្នកដ្វើរោរសង្គមកិចចា ដ�លជួយ�្្ដល់រោរគ្កំទ និងអាច 
វនិិច្យ័ដរាេ និងពយាបាលដរឿងរា៉ា វ្លូវចិត្ដ ឥរយិបែ និង 
ដវទនារម្មណ៍ 

>  បុេ្គលិករោរយិល័យ ដ�លជួយ�កបមូល និងពិនិត្យដមើលពត័ម៌ាន

ដ្្នក�សំ៏ខាន ់ដ�លអ្នកចូលរមួករាវករាវ
មានតួនាទបី
តាមរយៈរោរដៅក្នុងរោរសិកសា អ្នកមានដ្្នកតួនាទបី�សំ៏ខាន ់
ក្នុងរោរដលើកកំពស់រោរដែទាសុំខភាព។

អ្នក និងមនុស្សដ្្សងៗដទៀត ដ�លចូលរមួក្នុងរោរករាវករាវ 
ដេដៅថា “អ្នកចូលរមួករាវករាវ” “បុេ្គលចូលរមួករាវករាវ 
ឬសិកសា” ឬ “អ្នកស្ម័កេចិត្ដចូលរមួករាវករាវ”។  អ្នកករាវ
ករាវមនិអាចបដងកេើតរោរពយាបាលែ្មបី ដោយគ្្ម នជំនួយពបី     
មនុស្សដ�លដកជើសដរ ើសចូលរមួក្នុងរោរសិកសាបានដ�ើយ។ 

ដៅក្នុងរោរសិកសាខលះ អ្នកចូលរមួករាវករាវ េឺរាអ្នកស្ម័កេចិត្ដ
ដ�លមានសុខភាពល្អ។  ដៅក្នុងរោរសិកសាដ្្សងដទៀត ដេ 
មានជំងឺ ឬលក្ណៈជំងឺ ដ�លអ្នកករាវករាវកំពុងដតសិកសា។ 
រោរសិកសាខលះ មានបញចាូ លទាងំពបីរកករុម។ ពិ្បីរោរករាវករាវ 
ដែលងថា អ្នកណាដ�លមានសិទ្ិចូលរមួក្នុងរោរសិកសា។

ដតើអ្នកចូលរមួករាវករាវ ដ្វើអវបីខលះ?
ដរៀងរាល់រោរសិកសា េឺខុសៗគ្្ន ។  សមាជិកននកករុមករាវករាវ 
នឹងពន្យល់ពបីតួនាទបី សិទ្ិ និងរោរទទួលខុសកតរូវរបស់អ្នក
មានអវបីខលះ ដៅក្នុងរោរសិកសា។ មនុស្សទាកទ់ងរាចំបង 
របស់អ្នក នឹងរាអ្នកសំរបសំរលួរោរករាវករាវ ដពទ្យករាវករាវ 
និងសមាជិកកករុមមា្ន កដ់ទៀត។  មុននឹងអ្នកយល់កពមចូលរមួ 
កតរូវដ្វើឲ្យកបាក� ថាអ្នករា្គ ល់មនុស្សទាកទ់ងរាចំបងរបស់
អ្នក និងរដបៀបទាកទ់ងគ្ត។់ 

សំរាបព់ត័ម៌ានបដន្ថម អំពបីរាអ្នចូលរមួករាវករាវ សូមដមើល 
សំភារៈរោរអបរ់ ំវ បីដ�អូ និង្នធានរបស់ដយើង។ 

ដមើលដយើងដៅឯៈ 
catalyst.harvard.edu/services/rsa/។


