
ត�ើខ្ញ ុំគួរត�ជា
អ្នកចូលរមួស្រាវស្ជាវ?

ការស្រាវស្ជាវត្្នកសញខភាព

សុំណួរ? ទូរស័ព្ទមកត�ើងតាមតលខ

សុំណួរតែលស្�រូវសួរមញនតពលចូលរមួក្នញងការ
សិកសា៖ 
> តេ�ញអ្វីបានជាការសិកសាកុំពញងស្�រូវបានត្្ើត�ើង?

> ត�ើនឹងមានអ្វីតកើ�ត�ើងស្្រសិនត្រើខ្ញ ុំ�ល់ស្ពមចូលរមួ?

> ត�ើការសិកសាតនះអាចជួ���ខ្ញ ុំបានតទ? ត�ើការសិកសាតនះអាចជួ���អ្នក
 ែទទបានតទ?

> ត�ើខ្ញ ុំអាចរងការឈចឺា្រក់្នញងតពលសិកសាតនះតែរឬតទ?

> ត�ើខ្ញ ុំនឹងទទួលបានស្បាកត់ែើម្វីចូលរមួក្នញងការសិកសាតនះតទ?

> ត�ើខ្ញ ុំនឹងស្�រូវចុំណា�ស្បាកស់ស្មា្រអ់្វីម�ួតែរឬតទ ស្្រសិនត្រើខ្ញ ុំចូលរមួ
ក្នញងការសិកសាតនះ?

> ត�ើព�័ម៌ានផ្្ទ ល់ខ្ួនរ្រស់ខ្ញ ុំនឹងស្�រូវបានការពារយ៉ា ងែូចតមតេច?

> ត�ើមានអ្វីតកើ�ត�ើង ស្្រសិនត្រើខ្ញ ុំរងការឈចឺា្រត់ៅក្នញងការសិកសាតនះ?

> ត�ើការសិកសាតនះនឹងមានរ�ៈតពល្រ៉ាញន្មា ន?

> ត�ើខ្ញ ុំអាចចាកតចញពវីការសិកសាតនះតៅតពលណាកប៏ានតែរឬតទ?

> ត�ើខ្ញ ុំគួរទូរស័ព្ទតៅអ្នកណាតែើម្វីសួរសុំណួរអុំពវីការសិកសាតនះ?

តសចកតេវីស្្រកាសសិទ្ិឯក�តេជនរ្រស់អ្នកចូលរមួ
ស្រាវស្ជាវ
ក្នញងន្មជាអ្នកចូលរមួស្រាវស្ជាវ អ្នកមានសិទ្ិែូចខាងតស្កាម៖ 
> ទទលួបានការស្្រស្ពឹ�តេតោ��កចិ�តេទញកោក ់និងគរួសម។

> ទទលួបានែុំណឹងថាការសិកសាតនះកុំពញងពយាយមតសង្�ល់ពវីអ្វី។

> �ល់ស្គ្រទ់ស្មងត់ែលអ្នកស្�រូវបានតស្នើសញុំឱ្យចញះេ�្ថតលខា ឬ្រុំតពញ។

> �ល់ពវីអ្វីតែលនងឹតកើ�ត�ើងក្នញងតពលសិកសា និងអ្វីតែលត្្ើឱ្យវាខញសត្រក្ពវី
ការតែទាុំតវជ្ជរាសសតេសតេងោ់រ។

> ទទលួបានែុំណឹងអុំពវ្ី ល្រ៉ាះពាល់ ឬអាការៈមនិស្សរួលតែលអាចតកើ�មាន
ក្នញងតពលសិកសា។

> ទទលួបានែុំណឹងអុំពវីអ�្ថស្្រតយជនណ៍ាម�ួពវីការចូលរមួក្នញងការសិកសា។

> ទទលួបានែុំណឹងអុំពវីជតស្មើសទនការពយាបាលត្សេងតទៀ� 
នងិថាត�ើជតស្មើសទាុំងតនះអាចស្្រតសើរ ឬអាស្កកជ់ាងការពយាបាលតោ� 
ការសិកសាយ៉ា ងែូចតមតេច។

> ទទលួបានែុំណឹងអុំពវីថាត�ើមានការពយាបាលត្រ្រណាសស្មា្រអ់្នក ស្្រសិន
ត្រើមាន្រញ្ហា តវជ្ជរាសសតេតកើ�ត�ើងតៅតពលអ្នកកុំពញងសិកសា។

> សួរសុំណួរណាម�ួអុំពវីការសិកសាតនះ។

> មានតពលគិ�ក្នញងការសតស្មចចិ�តេថាត�ើអ្នកចងចូ់លរមួក្នញងការសិកសាឬអ�។់

> ទទលួបានែុំណឹងអុំពវីព�័ម៌ានែមាវៗី តែលមានតចញ្សា�ក្នញងអុំ�ញងតពល
 

សិកសាតែលអាច្រ៉ាះពាល់ែល់ការសតស្មចចិ�តេរ្រស់អ្នកក្នញងការ្រនតេចូលរមួក្នញង
ការសិកសាតនះ។

> ្រែិតស្ចូលរមួក្នញងការសិកសា ឬផ្្ស់្រ្ូរគុំន�ិរ្រស់អ្នកអុំពវីការចូលរមួក្នញង
ការសិកសា្រន្្ទ ្រព់វីការសិកសាតនះបានចា្រត់្តេើម។

> ទទលួបានចបា្រច់មង្ទនទស្មង�់ល់ស្ពមតែលអ្នកចញះេ�្ថតលខា ស្្រសិន
ត្រើអ្នកសតស្មចចិ�តេចូលរមួក្នញងការសិកសាតនះ។

ពាក្យ “ការស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិក” ពិពណ៌ន្អុំពវីការសិកសាតែល

ស្្រមូលព�័ម៌ានែមាវីសតេវីពវីសញខភាពមនញសសេ និងជុំងឺ។ ការស្រាវ

ស្ជាវត្្នកគ្វីនិកពាកព់ន័្នឹងអ្នកចូលរមួស្រាវស្ជាវ 

តែើម្វីរាកល្ងថា្ន ុំ នវី�ិវ ិ្ វី ឬឧ្រករណ៍ែមាវី ឬតែើម្វី�ល់កាន់

ត�ចបាស់ពវីរត្រៀ្រតែលរាងកា�រ្រស់មនញសសេែុំតណើ រការ។ 

ការតណន្ុំរ្រស់អ្នកក្នញងការតស្ង�ល់អុំពវីែុំតណើ រ
ការស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិក

តេ�ញអ្វីបានជាអ្នកសមា័ស្គចិ�តេក្នញងការស្រាវ ស្ជាវត្្នកគ្វីនិក?
> ការអភវិឌ្ឍការពយាបាល និងការជាសះតស្ើ�តាមតវជ្ជរាសសតេែមាវីនឹង

មនិអាចតៅរចួតទត្រើគ្មា នជុំនួ�ពវីអ្នកចូលរមួស្រាវស្ជាវ។

> តោ�ការសមា័ស្គចិ�តេក្នញងការសិកសាតនះ អ្នកនឹងជួ���អ្នកែទទតោ�ការ
ចូលរមួចុំតណកក្នញងការស្រាវស្ជាវតវជ្ជរាសសតេ។

> អ្នកកអ៏ាចជួ���ស្ករុមអ្នកស្រាវស្ជាវឱ្យសិកសាអុំពវីជុំងឺ 
ឬអាការៈណាម�ួ។

> ក្នញងករណវី ខ្ះអ្នកអាចរាកល្ងតស្្រើថា្ន ុំ និ�ិវ ិ្ វី ឬឧ្រករណ៍ែមាវីមញនតពល
មានតៅខាងតស្រៅការសិកសាស្រាវស្ជាវ តទាះជាយ៉ា ងណាវាអាចមនិ 
ែុំតណើ រការបានល្អស្្រតសើរជាងអ្វីតែលមានរចួតេើ�តន្ះតទ។

ខិ�តេ្រណ័្ណ តនះមានព�័ម៌ានទូតៅសស្មា្រត់គ្ល្រុំណងអ្ររ់ ុំ តេើ�មនិមាន្រុំណង្តេល់ការស្្រឹកសាត្្នកតវជ្ជ
រាសសតេតទ។ ពិតស្គ្ះជាម�ួតវជ្ជ្រណិ្�ផ្្ទ ល់រ្រស់អ្នក ឬស្ករុមស្រាវស្ជាវតែើម្វីត្្ើការស្្ឹរកសាអុំពវីរា្ថ នភាព
ផ្្ទ ល់ខ្ួន និងកង្ល់សញខភាពរ្រស់អ្នក។

ឯករារតនះគឺជាការងាររ្រស់ស្ករុម�សូ៊ម�ិតែើម្វីអ្នកចូលរមួស្រាវស្ជាវ New 
England តោ�មានការចូលរមួវភិាគទានពវីរាកលវទិយាល័�ពាកព់ន័្និងមជ្ឈ 
មណ្លសិកសាការតែទាុំសញខភាពរ្រស់រា្ថ ្រន័ជាសមាជិក។



ការ�ល់ស្ច�ុំទូតៅអុំពវីការស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិក

តវជ្ជ្រណិ្� ឬស្ករុមស្រាវស្ជាវនឹងមនិតស្នើឱ្យមានការសិកសា
តទតលើកតលងត�វាល្អ្រុំ ញ្�សស្មា្រខ់្ញ ុំ។

តនះគឺជាការមនិពិ�តទ! ត�ើងត្្ើការស្រាវស្ជាវតែើម្វីរកវ ិ្ វី
 ពយាបាលណាម�ួកានត់�ល្អស្្រតសើរ។ 

គ្មា ននរណាមា្ន កអ់ាចធាន្ថាការពយាបាលតែលកុំពញងសិកសា
នឹងល្អស្្រតសើរជាងការពយាបាលតាមសតេងោ់រតែលមាន 
ស្រា្រត់ន្ះតទ។

ស្្រសិនត្រើតវជ្ជ្រណិ្�តស្នើសញុំឱ្យខ្ញ ុំចូលរមួ ខ្ញ ុំគួរត�ចូលរមួ។

វាគឺជាការសតស្មចចិ�តេផ្្ទ ល់ខ្ួនរ្រស់អ្នក 
តេើ�ស្្រសិនត្រើអ្នក្រែិតស្ តសវាតែទាុំតៅមន្ទវីរតពទ្យ ឬ

 ទុំន្កទ់ុំនងរ្រស់អ្នកជាម�ួតវជ្ជ្រណិ្�នឹងមនិផ្្ស់្រតេូរតទ។ 

តៅតពលតែលខ្ញ ុំសតស្មចចិ�តេចូលរមួក្នញងការសិកសាតនះ
 

ខ្ញ ុំមនិអាចផ្្ស់្រតេូរចិ�តេវញិបានតទ។ 

អ្នកមានសិទ្ិតសរ វីភាពតែើម្វីឈ្រចូ់លរមួក្នញងការសិកសាណា
ម�ួតៅតពលណាកប៏ាន។ 

ស្្រសិនត្រើខ្ញ ុំ�ល់ស្ពមចូលរមួក្នញងការស្រាវស្ជាវឱសែ 
ខ្ញ ុំនឹងទទួលបានថា្ន ុំែមាវី។

មនិចាុំបាចត់ទ។ ការសិកសាជាតស្ចើនអុំពវីឱសែែមាវីរមួមានថា្ន ុំ 
“ស្គ្រស់្គង”។ តនះអាចជាថា្ន ុំតែល
បានអនញម�័រចួតេើ�ថាជាថា្ន ុំពយាបាល 
ឬថា្ន ុំស្គ្្រត់ក្ងក្ា� (តៅថាថា្ន ុំរាកល្ង)។ 
តៅក្នញងការសិកសាភាគតស្ចើន អ្នកចូលរមួស្�រូវបានចា�ត់ាុំងឱ្យ
តស្្រើថា្ន ុំែមាវី ឬថា្ន ុំរាកល្ងតោ�ទចែន្យ។ ទាុំងអ្នក និងអ្នក 
ស្រាវស្ជាវមនិអាចតស្ជើសតរ ើសអ្វីតែលអ្នកទទួលបានតទ។

ត�ើការស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិកគឺជាអ្វី?

ពាក្យ “ការស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិក” ពិពណ៌ន្អុំពវីការសិកសាតែើម្វី
 

ស្្រមូលព�័ម៌ានែមាវីសតេវីពវីសញខភាពមនញសសេ និងជុំងឺ។ 

ការស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិកពាកព់ន័្នឹងអ្នកចូលរមួស្រាវស្ជាវ 

តែើម្វីរាកល្ងថា្ន ុំ នវី�ិវ ិ្ វី ឬឧ្រករណ៍ែមាវី ឬតែើម្វី�ល់កានត់�
 ចបាស់ពវីរត្រៀ្រតែលរាងកា�រ្រស់មនញសសេែុំតណើ រការ។ 

មានការសិកសាស្រាវស្ជាវត្្នកគ្វីនិកជាតស្ចើនស្្រតភទ៖ 

> ការសិក្សាសេ្េទិច រកត�ើញ�ួន្ទវីរ្រស់តេសេនក្នញងជុំងឺ 
ត្សេងៗ។

> ការសិក្សាការបង្្រការពារ គឺត្្ើត�សតេវ ិ្ វីរាសសតេតែើម្វី្រងាកា រការ

ពារជុំងឺជាកល់ាក។់

> ការសិក្សាផ្នែកអាកប្បកិរិយា គឺត្្ើត�សតេតលើរត្រៀ្រតែលមនញសសេ 
ស្្រស្ពឹ�្ក្នញងរា្ថ នភាពត្សេងៗគ្្ន ។

> ការសិក្សាផ្នែកចិត្តសាសស្ត ្រតងកាើនការ�ល់ែឹងអុំពវីរត្រៀ្រតែល 
រាងកា�រ្រស់មនញសសេែុំតណើ រការ។

> ការសាកល្បង្្នែកគ្លីេិក គឺជាការសិកសាអុំពវីថា្ន ុំ នវី�ិវ ិ្ វី ឬ
 

ឧ្រករណ៍តវជ្ជរាសសតេតែលតស្្រើតៅក្នញងខ្ួនអ្នកចូលរមួតែលមានសញខ

ភាពល្អ ឬអ្នកតែលមានជុំងឺជាកល់ាក។់

ការរាកល្ងត្្នកគ្វីនិកទនថា្ន ុំែមាវីស្�រូវបានត្្ើត�ើងជាែុំណាកក់ាល 
ត្សេងៗគ្្ន តែើម្វីត្្ើ�សុំណួរត្សេងៗគ្្ន ។ 

> ការសិក្សាដំណាក់កាលទលី I ត្្ើត�សតេថា្ន ុំែមាវីជាតលើកែុំ្រូងចុំតពាះ 
មនញសសេ តែើម្វីែឹងថាត�ើវាមានសញវ�្ថិភាពឬអ�។់

> ការសិក្សាដំណាក់កាលទលី II រមួ្រញូ្លមនញសសេជាតស្ចើនតទៀ� តែើម្វី

ែឹងថាត�ើថា្ន ុំែមាវីតនះមានស្្រសិទ្ភាពឬអ�។់

> ការសិក្សាដំណាក់កាលទលី III ស្�រូវបានត្្ើត�ើងជាស្ករុមមនញសសេជា 
តស្ចើន តែើម្វីពិនិ�្យតមើលថាត�ើថា្ន ុំែមាវីតនះមានស្្រសិទ្ភាពជាងថា្ន ុំចាស់

ឬអ�។់.

> ការសិក្សាដំណាក់កាលទលី IV ស្�រូវបានត្្ើ្រន្្ទ ្រព់វីថា្ន ុំស្�រូវបានអនញម�័

តោ�រែ្ឋបាលចុំណវី អាហារ និងឪសែអាតមរកិ (FDA) 

តែើម្វីតស្ងរកព�័ម៌ាន្រតន្ថម។   

ត�ើខ្ញ ុំស្�រូវបានការពារយ៉ា ងែូចតមតេច ស្្រសិនត្រើខ្ញ ុំចូល
 

រមួក្នញងការសិកសាស្រាវស្ជាវតនះ?

ស្ករុមអ្នកស្រាវស្ជាវតរៀ្រចុំការសិកសាតែលកា�្់រន្ថ�ហានិភ�័ជាអ្រ្្រ

រមាែល់អ្នកចូលរមួ។ កម៏ានចបា្រស់ស្មា្រក់ារពារអ្នកចូលរមួ្ងតែរ។ 

> ការសិកសាត្្នកគ្វីនិកទាុំងអស់មានគតស្មាងសិកសាលម្អ�ិណាស់តែល
តៅថា “ ពិ្វីរារ” តែល្រញ្្ជ កព់វីរត្រៀ្រតែលការសិកសាតនះនឹងស្�រូវ
បានត្្ើត�ើង។

> ស្ករុមតវជ្ជ្រណិ្� គលិានញ្រោ្ឋ ក អ្នកស្រាវស្ជាវ នងិសមាជកិសេគមន៍
ពនិ�ិ្យតមើលតោ��កចិ�តេទញកោកត់លើពិ្ វីរារនវីម�ួៗ។ ស្ករុមតនះស្�រូវ
បានតគតៅថាគណៈកមមាការស្�រួ�ពនិ�ិ្យរា្ថ ្រន័ ឬ IRB។ ពកួតគធាន្ 
ការសិកសាតនះស្�រូវបានត្្ើត�ើងតោ��ញ�តេិ្ មត៌ោ�មានហានភិ�័�ចិ
�ចួសស្មា្រអ់្នកចូលរមួតាមតែលអាចត្្ើបាន។

> តៅតពលអ្នកចញះត ម្ា ះចូលរមួក្នញងការសិកសា អ្នកនឹងទទួលបានព�័៌
មានទុំន្កទ់ុំនងរ្រស់អ្នកទទួល្រន្ទញកការសិកសារមួជាម�ួតលខទូរ
ស័ព្ទរ្រស់ IRB តែើម្វីជួ���តោះស្រា�្រញ្ហា  
និងសុំណួរទាកទ់ងនឹងសញវ�្ថិភាព។

> ការសិកសាម�ួចុំនួនតែលស្្រឈមហានិភ�័តស្ចើនករ៏មួ្រញូ្ល្ង
តែរនូវស្ករុមស្�រួ�ពិនិ�្យម�ួត្សេងតទៀ�តៅថាគណៈកមមាការស្�រួ� 
ពិនិ�្យទិន្នន�័ និងសញវ�្ថិភាព (DSMB)។ DSMB ស្�រូវបាន្រតងកាើ�
ត�ើងតោ�មានសមាសភាពស្ករុមតវជ្ជ្រណិ្�តែលមនិតមនជា 
សមាជិកទនការសិកសាតនះ។ ពួកតគធាន្ថា 
ហានិភ�័ទនការចូលរមួក្នញងការសិកសាតនះគឺមានកស្ម�ិ�ិចតាម

 តែលអាចត្្ើតៅបាន។

ត�ើមានហានិភ�័អ្វីខ្ះ?
អាចមានហានិភ�័តៅតពលចូលរមួក្នញងការស្រាវស្ជាវ។ ថា្ន ុំ ឬនវី�ិវ ិ្ វី
ម�ួចុំនួនអាចមាន្ល្រ៉ាះពាល់មនិល្អ ឬ្្ងន់្ ្ងររមួទាុំងថា្ន ុំតែលគុំរាម
កុំតេងែល់អា�ញជវីវ�ិ។ ជួនកាលអាចមាន្ល្រ៉ាះពាល់តែលអ្នក 
ស្រាវស្ជាវមនិបានែឹង។ ថា្ន ុំ ឬនវី�ិវ ិ្ វីែមាវីមនិត�ងត�ល្អជាងអ្វីតែលមានរចួ
តេើ�តន្ះតទ។ សូមពិតស្គ្ះជាម�ួស្ករុមស្រាវស្ជាវអុំពវីហានិភ�័តៅ 
ក្នញងការសិកសាតនះ។


