
មានសំណួរឬ? 
ទូរស័ព្ទមកយ�ើងខ្ញំតាមរ�ៈ

ការបយងកើនយ�ោ�ម៉ាញ៉ាទិច  
(transcranial magnetic 
stimulation) សមមាប់ការមសាវម្ាវ

ការមសាវម្ាវអំពីសុខភាព

ការចូលរួមក្ញងការមសាវម្ាវគឺ្ា្យមមើសមួ�របស់អ្ក។ 
សូមទទួលម្ាប។ សួរសំណួរ។ ទទួលចយមលើ�។

ការបង្កើនង�ាយម៉ាញ៉ាទិច (transcranial magnetic 

stimulation) គឺជារងបៀបមួយ ក្នុ្ការបង្កើនសមត្ថភា
ពខួខួរកបាល។ ការបង្កើនងនះ ក៏តតរូវបានង�ាថា TMS 
។ ងនះគឺជារងបៀបដែរវាែំង�ើរការ៖ អ្កត្ាវតជាវ�ាក់ 
ឧបករ�៍តរូចមួយ ដែលង�ាថា “ការរុ”ំ ង�ាងលើកបាលរបស់អ្ក។ 
ការងនះបង្កើតង�ាយមាន ថាមពលម៉ាង៉៉ទិច។ ថាមពល
ម៉ាង៉៉ទិចចរូលង�ាក្នុ្ខួរកបាលរបស់អ្ក តាមរយៈ “ការរុ”ំ 
ង�ាយបង្កើតនរូវចរន្តអគ្ិសនី។  ចរន្តអគ្ិសនីបង្កើនងកាសិកាខួរក្
បាលរបស់អ្ក។ 

ខិតប័ណ្ណយនះ មានព័ត៌មាន ទូយទៅ សមមាប់យគោលយ�ៅ អប់រំ  និង មិនមានយគោលបំណង ផ្តល់ �ំបូន្ាន 
ផផ្កព្ាបាលយទ។ ្ផ្ក្ាមួ� យវ្្ជបណ្ិត ផ្ទាល់ខលលួន របស់អ្ក ឬ មកុមការងារ មសាវម្ាវ យ�ើម្ីទទួ
លបាន�ំបូន្ានអំពីស្ានភាព ផ្ទាល់ខលលួន  និង បញ្ាសុខភាពរបស់អ្ក។

ការចូលរួមក្ញងការមសាវម្ាវគឺ្ា្យមមើសមួ�

ការចរូលរួមក្នុ្ការសិកសាត្ាវតជាវគឺជាការសងតមចចិត្ត 
ផ្ាល់ខ្លួនែ៏សំខាន់មួយ ។ មុននឹ្អ្កចរូលរួម អ្កត្ាវតជាវនឹ្ 
និយាយជាមួយ អ្ក អំពី ង�ាលបំ�្ននការសិកសា តពមទាំ្ 
ហាហានិភ័យភ័យ និ្ ផលតបងយាជន៍ ដែល�ាចមាន។ 
ពួកងគក៏នឹ្ពន្យល់ល អំពីវិន័យដែលពួកងគអនុវត្តតាម  
ងែើម្ីការពារសុវត្ថិភាព និ្ឯកជនភាព របស់អ្កផ្ដែរ។ 
ងស្ើរកជំនួយ  តបសិនងបើ អ្ក មិនយល់ អំពីអ្ីមួយ ឬ 
មានសំ�ួរងផសេ្ៗ។ 

អ្កមិនគួរ មាន�ារម្ម�៍ថា តបញាប់តបញាល់ ឬ 
មានសម្ាធ ក្នុ្ការងធ្ើការសងតមចចិត្តងទ។ ការងធ្ើជាដផ្ក
មួយននការសិកសាត្ាវតជាវ គឺជាការស្ម័តគចិត្តទាំ្តសុ្ – 
វាគឺជាជងតមើសរបស់អ្ក។

បន្ាប់ពីអ្កយល់អំពីការសិកសា តបសិនងបើអ្ក 
សងតមចចិត្តចរូលរួម អ្កនឹ្តតរូវងស្ើឱ្យចុះហត្ថងលខាងលើ 
ឯក្ារ  ដែលមានង្្មាះថា “ទតម្់ននការយល់តពមដែ
លបានជរូនែំ�ឹ្។” អ្ក�ាចផ្ាស់ប្តតូរចិត្តបាន តគប់ងពល 
ង�ាយមាន មរូលងហតុណាមួយ  សរូម្ីដតបន្ាប់ពីអ្កចុះហត្ថ
ងលខាងហើយក៏ង�ាយ។

ឯកសារយនះគឺ្ាការងាររបស់ New England Research Subject Advocacy Group 
្ាមួ�នឹងការចូលរួមចំផណកពី សាកលវិទ្ាល័�្ាបុមតសម្័ន្ធ និងម្្ឈមណ្ល ផែទាំសុខ
ភាព្ាលក្ខណៈសិក្ាននស្ាប័នផ�ល្ាសមា្ិក។ សមមាប់ព័ត៌មានបផន្ម សូមយមើល៖ 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

សំណួរផ�លមតូវសួរ

អ្កមានសិទ្ធិសួរសំនួរអំពីការសិក្ាមសាវម្ាវមុននឹងអ្កសម្
យរចចិត្តែាយតើចូលរួមឬ�៉ាងណា។ ខាងយមកោម្ាបញ្ជីសំណួរ 
ផ�លអ្កមបផែល្ាចង់សាកសួរសិន  
មុននឹងអ្កចូលរួមក្ញងការសិក្ា TMS ។

យតើយែតអ្ីបាន្ាកំពុងយ្្ើការមសាវម្ាវយនះ?

យតើទមមង់ការ TMS យនះសមមាប់ផតការសិក្ាមសាវម្ាវឬ?  
ឬវាក៏្ាផផ្កមួ�ននការផែទាំព្ាបាលយទៀងទាត់របស់ខ្ញំផ�រ?

យតើការសិក្ាយនះ ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិ្ី យផ្ងៗឬយទ?

យតើផផ្កណាមួ�ននខួរក្ាលរបស់ខ្ញំផ�លកំពុងផតមតូវបានបយងកើន
យ�ើង? 

យតើខ្ញំនឹងយ្្ើ TMS ប៉ុន្ាន�ងក្ញងការសិក្ាយនះ?

យតើខ្ញំគួរផតយមតៀម�៉ាង�ូចយម្តចសមមាប់ទស្នៈកិច្ចសិក្ា 
របស់ខ្ញំ?

យតើមានែានិភ័� និងផលប៉ះពាល់អ្ីខលះ ក្ញងការយ្្ើ TMS? 

យតើទមមង់ការយនះនឹងអាចបណ្ាលយអោ�មានផលប៉ះពាល ់
រ�ៈយពលខលី ឬរ�ៈយពលផវងផ�រឬយទ?

យតើខ្ញំនឹងអាចយរៀនសូមតពីលទ្ធផលននទមមង់ការ TMS របស់ខ្ញំឬ?

យតើលទ្ធផលនឹងអាចកលា�្ាផផ្កមួ�ននកំណត់មតានន 
ការព្ាបាលរបស់ខ្ញំឬ?

យតើមកុមែ៊ុន្ានារ៉ាប់រងរបស់ខ្ញំនឹងបង់មបាក់សមមាប់ នីតិវិ្ី 
TMS ឬយទ? យតើខ្ញំ មតូវបង់អ្ីខលះយទ?

យតើនឹងមានយរឿងអ្ីយកើតយ�ើង មបសិនយបើខ្ញំសយមមចចិត្ត 
ចាកយចញពីការសិក្ាមុនការកំណត់? 
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យតើយែតុអ្ីបាន្ាអ្កមសាវម្ាវយមបើមបាស់ TMS?

អ្កត្ាវតជាវងតបើតបាស់ TMS ងែើម្ីដស្្យល់អំពីរ
ងបៀបដែលខួរកបាលែំង�ើរការ។  ឧទាហរ�៍ TMS 
ជួយអ្កត្ាវតជាវដស្្យល់អំពី រងបៀបដែលសកម្មភាពខួរកបា
លតគប់តគ្ឥរិយាបទ និ្រងបៀបងរៀបចំខួរកបាល ។  
អ្កត្ាវតជាវក៏បានងតបើតបាស់ TMS ងែើម្ី ដស្្យល់អំពីរ
ងបៀបដែលសកម្មភាពខួរកបាលខុសៗ�្ាង�ាតាមតបងភទជំ្ឺ 
ឬ្្ថាននភាព។ ជំ្ឺនិ្្្ថានភាពមួយចំនួនរួមមាន៖

>   ជំ្ឺរបស់ Parkinson
>  ជំ្ឺរបស់ Alzheimer
>  ជំ្ឺឆកលួតតជរូក
>  Schizophrenia
>  Autism
>  របួសខួរកបាលដែលមានែំង�ា
>   ការឈឺចាប់រុាំនរៃ
>   ជំ្ឺ�ាច់សរនស្ាមក្នុ្ខួរកបាល 

មុននឹ្ TMS �ាចតតរូវបានងតបើងែើម្ីពយាបាល ឬងធ្ើ 
ងរាគវិនិច្័យជំ្ឺ   រែ្ឋបាលតគប់តគ្ ចំ�ី�ាហារ 
និ្ឱសថរបស់សហរែ្ឋ�ាងមរិក (FDA) 
តតរូវដតអនុអនុញ្ាតឧបករ�៍ សតមាប់ង�ាលបំ�្ងនះ។ 
ឧទាហរ�៍  FDA បានអអនុញ្ាតតឧបករ�៍ TMS 
មួយចំនួន សតមាប់ការពយាបាល ជំ្ឺធ្ាក់ក់ទឹកចិត្ត និ្ជំ្ឺ 
ឈឺមួយចំងហៀ្កបាលធ្ងន់ធ្ងរ។ សតមាប់ព័ត៌មានបដន្ថមអំពី  
FDA និ្ការតតួតពិនិត្យង�ើ្វិ៉ននឧបករ�៍ TMS  
របស់ពួកងគ សរូម ចរូលងមើល FDA.gov។

យតើយ្្ើ TMS យមបើមបាស់រ�ៈយពលប៉ុន្ាន?

�ាតស័យ្ង�ាតាមការត្ាវតជាវ រយៈងពលនន TMS  
មាន រយៈងពលខុស�្ា ពីពីរបីនាទី ង�ាបួនតបាំងម៉ា្។  
ឧទាហរ�៍ ជីពចរដែលមានចលនាង�ាតម្ត្ៗនន 
TMS តបដហលជាផ្តល់ សតមាប់រយៈងពលដែល 
ពីរបីនាទីប៉ុងណណាះងណណាះ។ ង�ាងពលងផសេ្ងទៀត រំ៉័នីមួយៗនន 
TMS �ាចតតរូវបានផ្តល់ ជាបន្តបន្ាប់រហរូតែល់រយៈងពល 30 
នាទី។ តកុមត្ាវតជាវរបស់អ្ក នឹ្ផ្តល់ ការប៉ាន់តបមា�អំពី 
រយៈងពលែល ការចាត់តាំ្នីមួយៗនឹ្ចំណាយ និ្ 
ចំនួនែ្ដែល ពួកងគ ច្់ឱ្យអ្កចរូលរួម។

យតើ TMS បាន�ំយណើរការ�៉ាង�ូចយម្តច?

អ្កតបដហលជាពាក់មួកសតមាប់ដហលទឹក ឬបរូពាក់កបាល 
ក្នុ្នាមជាអ្កត្ាវតជាវ�ាក់ឧបករ�៍ “រង្្ល” TMS 
ង�ាងលើកបាលរបស់អ្ក។ បន្ាប់មក អ្កត្ាវតជាវនឹ្ចាប់ងផ្តើ
មការបង្កើន។ ការងនះបង្កើតង�ាយមានថាមពលម៉ាង៉ទិច 
ដែលង�ាថា “រំ៉័រ”។ ជីពចរបង្កើតចរន្តមួយដែលបង្កើនដផ្
កតរូចមួយននខួរកបាលរបស់អ្ក។  អ្កនឹ្ែឹ្ង�ាងពលដែល
រង្្លងបើកែំង�ើរការ ង�ាយ្ារដតអ្កនឹ្ឮ សំងល្ចុច 
និ្តបដហលជាមាន�ារម្ម�៍ថា ប៉ះកបាលរបស់អ្ក។ 
អ្កត្ាវតជាវវក៏តបដហលជាងតបើតបាស់ងអ�ិចតតរូត 
(ឌីសតរូចដែលមានដខសេ) ងែើម្ីវាស់ស្្់ផលប៉ះពាល់ 
ននការបង្កើនផ្ដែរ។ 

ជីពចរដែលង�ាតម្ត្មួយ ឬក៏ង�ាតជាបន្តបន្ាប់�្ា 
�ាចងធ្ើចលនាង�ាងលើ TMS ។ បុគ្លិកត្ាវតជាវនឹ្
ពន្យល់អំពីចំនួនដែលជីពចរងធ្ើ ចលនាង�ាងលើ TMS 
ដែលពួកងគកំពុ្ងតបើតបាស់។  សរូមធានាថាអ្កយល់នរូវអ្ីដែ
លច្់បានមុនងពល ក្នុ្អំ�នុ្ងពល និ្បន្ាប់ពីនីតិវិធីងនះ។ 
សរូមនិយាយជាមួយបុគ្លិកត្ាវតជាវ ងនាះអ្កនឹ្យល់អំពីរ
ងបៀបងរៀបចំនីតិវិធី TMS ។

យតើែាែានិភ័�ភ័�របស់  TMS មានអ្ីខលះ?
ជាធម្មតា TMS តតរូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព 
និ្  �្មានការឈឺចាប់ ពាក់ព័ន្ធងផសេ្ៗ។ 
ការឈឺកបាលតិចតួច គឺជាផលប៉ះពាល់ ទរូង�ាបំផុត។ 
ការងនះ�ាចងកើតង�ើ្ង�ាក្នុ្ងពល TMS ឬត�ាន់ដត 
បន្ាប់ពីងនះ។ ង�ាយ�ាតស័យងលើ កដន្្ដែល 
អ្កត្ាវតជាវ �ាក់ការរុំ ្ាច់ែុំង�ាងលើមុខ កបាល ក 
ឬនែរបស់អ្ក តបដហលជាកតន្តាក់ ឬផ្ាស់ទីតិចៗ។ កា
រងនះ�ាចងធ្ើឱ្យមិនតសួលក្នុ្ខ្លួន។ សងម្្ចុចពី TMS 
�ាចប៉ះពាល់ ែល់ការង្ាតប្ាទរបស់អ្កក្នុ្រយៈងពល 
ខ្ី។ អ្កត្ាវតជាវនឹ្ ផ្តល់កាសតតងចៀកឱ្យអ្
កងែើម្ីជួយការពារ ង្ាតប្ាទរបស់អ្ក។ 
មានហានីភ័យតិចតួចង�ាងពលដែល  TMS ែំង�ើរការ 
ប៉ុដន្តវាកតមណាស់។ តបដហលជាមានផលប៉ះពាល់ TMS 
ងផសេ្ងទៀត ដែលអ្កត្ាវតជាវ មិនទាន់ែឹ្។  

ការសិកសាត្ាវតជាវណាមួយ 
�ាចពាក់ព័ន្ធនឹ្ហានីភ័យមួយចំនួន។ ទតម្់ននកា
រយល់តពមដែលបានជរូនែំ�ឹ្សតមាប់ការសិកសា
ត្ាវតជាវ នឹ្តបាប់អ្កអំពីហាហានិភ័យភ័យជាក់
�ាក់ ណាមួយ។ ពិភាកសា អំពីព័ត៌មានលម្ិតទាំ្ងនះ 
ជាមួយនឹ្តកុមត្ាវតជាវ។ សរូមតបាកែថា អ្កយល់ 
អំពីហាហានិភ័យយនន TMS និ្ការសិកសាត្ាវតជាវ 
ទាំ្អស់ មុននឹ្ អ្កសងតមចចិត្តចរូលរួម។   


