
សំណួរដ�ើម្ បីសួរ
អ្នកមានសិទ្ិសួរសំណួរ អំពបីការដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ក្ននុងការសិកសា
្រាវ្រាវររស់អ្នក។  ដៅខាងដ្កាម គឺរារញ្បីសំណួរអ្នកអាចនឹង 
សួរ មនុនដពលអ្នកសំដរចចិត្ដចូលរមួ ឬមនិចូលរមួក្ននុងការសិកសាដោយ 
ដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល។

>   ដតើមានជំហានអ្បីដ�លខ្នុ ំគួរដតដ្្ើ ឲ្យបានដ្សចបាចសំ់រារក់ារ  
ជួរពិដ្រោះ សិកសា្រាវ្រាវតាមទូរទស្សនព៍យាបាល?

>    ដតើខ្នុ ំ្តរូវដ្្ើ�ំដណើ រ ដៅទបីតាងំការសិកសា សំរារក់ារជួរពិដ្រោះ 
សិកសាឬដទ?  ដតើខ្នុ ំនឹងបានរពឹំង ដៅទបីដោោះញឹកញាររ់៉នុណ្ណា ?

>   ដតើការដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល អាចផ្លា ស់រ្ដូរដពលវាយូររ៉នុណ្ណា  
ដ�ើម្ បីឲ្យបានការសិកសាពយាបាល ឬទំរងក់ារររស់ខ្នុ ំ?

>   ដតើខ្នុ ំនឹង្តរូវការររកិាខា រររស់ខ្នុ ំ (ទូរស័ព្ទ តាររលាិត កនុំព្យទូរ័)           
ដ�ើម្ បីចូលរមួក្ននុងការសិកសាដនោះឬដទ?  ដតើខ្នុ ំនឹង្តរូវការឲ្យមាន 
អនុិនទរ័ណិតខលាួនឯងឬ?

>    ដតើខ្នុ ំនឹង្តរូវរងថ់្លា សំរាររ់រកិាខា រទូរទស្សនព៍យាបាល ដ�លបាន 
ដ្រើក្ននុងការសិកសាដនោះឬដទ?

>   ដតើការដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ក្ននុងការសិកសាដនោះ   
មានអត្ថ្រដោជនអ៍្បីខលាោះ?

>   ដតើការដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាលក្ននុងកាសិកសាដនោះ អាចមាន 
ហានិភយ័អ្បីខលាោះ?

>   ដតើពត័ម៌ានសនុខភាពររស់ខ្នុ ំ នឹងបានការពារដោយ�ូចដម្ដច?

>   ដតើខ្នុ ំគួរដតដៅអ្នកណ្ ដរើសិនខ្នុ ំមានសំណួរអំពបីការដ្រើ  
ទូរទស្សនព៍យាបាល ក្ននុងការសិកសាដនោះ ?

>   ចនុោះដរើសិនខ្នុ ំសំដរចចិត្ដ ឈរដ់្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ក្ននុងអំឡនុង 
ដពលសិកសា?  ដតើខ្នុ ំដៅដតអាចចូលរមួក្ននុងការសិកសាដនោះឬដទ?

ការដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល 
ក្ននុងការសិកសា្រា្រាវ

ការ្រាវ្រាវសនុខភាព

ការចូលរមួក្ននុងការ្រាវ្រាវ គឺរាជំដរ ើសររស់អ្នក។ 
ឲ្យបាន្ជរួត្រារ។ សួរសំណួរ។ ឲ្យបានចំដឡើយ។

ទូរទស្សនព៍យាបាល ដ្រើរដច្ចកវរ្ិា �ូចរា កនុំព្យទូរ័ ឬ 

វ បីដ�អូ ដ�ើម្ បីផ្ដល់ដសវា និងដ្ទាសំនុខភាព។  អ្នកផ្ដល់ 

ការដ្ទាសំនុខភាព អាចដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ដ�ើម្ បី 

សិកសាអំពបីអ្នកជំងឺ និងពយាបាលដគពបីចំងាយ។  អ្នក្រាវ 

្រាវខលាោះ កដ៏្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ដ�ើម្ ប្ី រមូលពត័ម៌ាន   

សំរារក់ារសិកសារាកល់ាកអ់្បីមយួដ�រ។

ខិត្ដរណ័ណា ដនោះ មានពត័ម៌ានទូដៅសំរារដ់រលរំណងថនការអររ់ ំនិងមនិបានរង៉ដ�ើម្ បីផ្ដល់ឱវាទដពទ្យ
ដឡើយ។  ្តរូវពិដ្រោះ រាមយួ ដវជ្រណិ្តររស់អ្នក ឬ្ករុម្រាវ្រាវ សំរារឱ់វាទ អំពបីរា្ថ នការណ៍ផ្្ទ ល់ 
ខលាួន ឬកង្ល់សនុខភាពររស់អ្នក។

ការចូលរមួក្ននុងការ្រាវ្រាវ គឺរាជំដរ ើសមយួ

ការចូលរមួក្ននុងការសិកសា្រាវ្រាវ គឺរាការសំដរចចិត្ដផ្្ទ ល់ 
ខលាួន�សំ៏ខាន។់  មនុននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នក្រាវ្រាវនឹង 
និោយរាមយួអ្នក អំពបីដរលដៅថនការសិកសា ្ពមទាងំ 
អត្ថ្រដោជន ៍និងហានិភយ័ដ�លអាចមាន។  ដគនឹងពន្យល់ 
អ្នក អំពបីវនិយ័ដ�លដគ្រ្ពឹត្ដតាម ដ�ើម្ បីការពារសនុវត្ថិភាព និង 
ភាពឯកជនររស់អ្នក។  សូមសនុំជំនួយ ដរើសិន អ្នក មនិយល់ 
ឬមានសំណួរអ្បីមយួ ។  

អ្នកមនិ្តរូវមានអារម្មណ៍ថា្តរូវបានរងខាំ ឬ្តរូវបានដកៀរ សង្កត ់ 
ឲ្យដ្្ើការសំដរចចិត្ដដឡើយ។  រាដផ្នកថនការសិកសា ្រាវ ្រាវ 
គឺរាការស្ម័្គចិត្ដទាងំ្សរុង - វាគឺរាជំដរ ើសររស់អ្នក។

រោ្ទ រព់បីអ្នកយល់�ឹងពបីការសិកសា អ្នកអាចយល់្ពមចូលរមួ 
ដោយចនុោះហត្ថដលខាឯករារមយួដៅថា “្កោសរំដពញយល់ 
្ពមរោ្ទ រព់បីបាន្ជរួត្រារ”។  សូម្ បីដតរោ្ទ រព់បីអ្នកបានចនុោះ 
ហត្ថដលខារចួ អ្នកអាច�ូរចិត្ដ ររស់អ្នក ដោយមូលដហតនុអ្បីមយួ 
ដៅដពលណ្ កប៏ានដ�រ។

ដតើខ្នុ ំគួរដតឲ្យបានដ្សចបាច ់សំរារក់ារជួរ     
តាមទូរទស្សនព៍យាបាល ដោយរដរៀរណ្?

និោយរាមយួ្ករុម្រាវ្រាវ។  ដគអាច្បារអ់្នកពបីរដរៀរឲ្យ 
បានដ្សចបាច ់ដហើយអ្នក្តរូវដ្្ើអ្បីខលាោះ។  តាម្ម្មតា អ្នកនឹង      
្តរូវការឧរករណ៍្បា្ស័យទាកទ់ងមយួ �ូចរា កនុំព្យទូរ័ 
តាររលាិត ឬទូរស័ព្ទទំដនើរ និងអនុិនទរ័ណិត។  ជួនកាល អ្នក
អាចនឹង្តរូវការម៉ាសនុបីន្តតាមកនុំព្យទូរ័ និង្រភពសំដឡង 
�ូចរាដោសនស័ព្ទកនុំព្យទូរ័។  ្ករុម្រាវ្រាវររស់អ្នក 
នឹង្បារអ់្នកនឹងរពឹំងអ្បីខលាោះ ដៅមនុនដពល ក្ននុងអំឡនុងដពល 
និងរោ្ទ រព់បីការជួរពិដ្រោះតាមទូរទស្សនព៍យាបាលអ្នក។

សំភារៈដនោះ គឺរាការងារថន New England Research Subject Advocacy Group
ដោយមានការររចិ្្ច គពបីសម្ន័្រាកលវទិយាល័យ និងសមាជិករា្ថ រន័ថនវជិ្ោឋា នមជ្ឈមណ្ល 
សនុខាភបិាល។  សំរារព់ត័ម៌ាន រដន្ថម សូមដមើលៈ 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

មានសំណួរ? ទូរស័ព្ទមកដយើង



ដតើទូរទស្សនព៍យាបាលរាអ្បី?

ទូរទស្សនព៍យាបាល (telemedicine) ដ្រើរដច្ចកវរ្ិា �ូចរា 
កនុំព្យទូរ័ ឬវ បីដ�អូ ដ�ើម្ បីផ្ដល់ដសវា និងដ្ទាសំនុខភាព។  អ្នកផ្ដល់
ការដ្ទាសំនុខភាព អាចដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ដ�ើម្ បីសិកសាអំពបី 
អ្នកជំងឺ និងពយាបាលដគពបីចំងាយ។  �ូដច្នោះ ដរើសិនអ្នករស់ដៅ 
ឆ្ងា យពបីអ្នកផ្ដល់ការដ្ទាសំនុខភាព ឬមនិអាចដៅកដនលាងដោោះបាន 
ដៅដពលអ្នក្តរូវការ ទូរទស្សនព៍យាបាលអាចជួយ�អ្នកបាន។ 
ទូរទស្សនព៍យាបាល មនិដមនរាដពទ្យឯកដទសដោយដឡកដទ។ 
អ្នកឯកដទសរាដ្ចើន �ូចរា្គរូដពទ្យខាង្រតិកម្ម ឬដស្ក 
អាចផ្ដល់ការដ្ទាតំាមរយៈទូរទស្សនព៍យាបាលបាន។ 
អ្នក្រាវ្រាវសនុខភាព កអ៏ាចដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល ដ�ើម្ បី 
្រមូលពត័ម៌ានពបីអ្នកស្ម័្គចិត្ដដ្្ើការ្រាវ្រាវ (កដ៏ៅថា          
“អ្នកចូលរមួការ្រាវ្រាវ” ឬ “រនុគ្គលចូលរមួ្រាវ្រាវ ឬ     
សិកសា”) ដ�រ។

រដរៀរខលាោះដ�លអ្នក្រាវ្រាវដ្រើទូរទស្សនព៍យាបាល 

>  អ្នក្រាវ្រាវអាចដែកដមើល រាមយួអ្នកចូលរមួការ្រាវ្រាវ 
ដ�លដៅផ្ទោះ។ 

>   អ្នកចូលរមួការ្រាវ្រាវ អាចនឹងពាកឧ់រករណ៍ ឬដ្រើ 
រដច្ចកដទសចល័ត ដ�ើម្ ប្ី ត និងដផ្ើពត័ម៌ានសនុខភាព 
ដៅរនុគ្គលិកសិកសា។ 

>   អ្នកចូលរមួការ្រាវ្រាវ អាចនឹងដ្រើកនុំព្យទូរ័ ឧរករណ៍ចល័ត 
និងរដច្ចកវរ្ិាដផ្សងដទៀត ដ�ើម្ ប្ី បាររ់នុគ្គលិកសិកសា អំពបី 
កង្ល់ ឬ្រតិកម្មរាយរង។  ឧទាហរណ៍ ររូភាព ឬវ បីដ�អូ 
អាចបានដចកច្យរាមយួអ្នក្រាវ្រាវ ដហើយអ្នក្រាវ្រាវ 
អាចដមើល្រតិកម្មរាយរង ក្ននុងខណៈវាកំពនុងដតដកើតដឡើង។ 

ដតើទូរទស្សនព៍យាបាល្រដភទអ្បី បានដ្រើក្ននុងការ 
្រាវ្រាវ? 

មានទូរទស្សនព៍យាបាលចំរងរបី្រដភទ ដ�លបានដ្រើក្ននុងការ 
្រាវ្រាវ។ 

>   ទូរទស្សនព៍យាបាលទាកទ់ងរ្ន  – អ្នកចូលរមួការសិកសា និង 
អ្នក្រាវ្រាវ ដចកច្យពត័ម៌ាននឹងរ្ន  ដ�លតាម្ម្មតា 
តាមរយៈសំដឡង ឬវ បីដ�អូ។  អ្នកចូលរមួគឺដៅឯកដនលាងមយួ  
ដហើយអ្នក្រាវ្រាវដៅឯកដនលាងមយួដទៀត។ 

>   ទូរទស្សនព៍យាបាលមនិទាកទ់ងរ្ន  – ទូរទស្សនព៍យាបាល 
្រដភទដនោះ ដផ្ើពត័ម៌ានពបីកដនលាងមយួ ដៅកដនលាងមយួដទៀត។ 
ម៉ាសនុបីន្តររូ ឬឧករណ៍្សដ�ៀងរ្ន  ្តរូវបានដ្រើដ�ើម្ ប្ី ត 
ពត័ម៌ាន និងដផ្ើវាដៅកដនលាងណ្មយួ សំរារដ់មើល។ 
ឧទាហរណ៍ អ្នក្រាវ្រាវ អាចនឹងដផ្ើររូ្តអិក្សដរ ដៅឲ្យ 
្គរូដពទ្យមា្ន កដ់ទៀតដមើល។

>   ការ្តរួតដមើលទូរទស្សនព៍យាបាលពបីោយ – អ្នក្រាវ្រាវ 
     តាមោនអ្នកចូលរមួពបីចំងាយ។  ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរមួ  

ដ�លមានជំងឺទឹកដោមដផអែម អាចនឹងពាកឧ់រករណ៍មយាង៉       
ដ�លដផ្ើកំរតិស្ករក្ននុងឈាមររស់រត ់ដៅដពទ្យ្រាវ្រាវ 
ដរៀងរាល់ថ្ងា។  រាមយួនឹងការ្តរួតដមើលពបីោយ អ្នកចូលរមួ  
មនិច្បំាចដ់ៅពិនិត្យដៅឯដវជ្មន្ទបីរ ញឹកញារដ់ទ។ 

ដតើការចូលរមួក្ននុងការ្រាវ្រាវ ដ�លដ្រើទូរទស្សន ៍
ពយាបាល មានអត្ថ្រដោជន ៍និងហានិភយ័អ្បីខលាោះ? 

អត្ថប្រយោជន៍
>   ការអាចចូលរមួក្ននុងការ្រាវ្រាវពបីផ្ទោះររស់អ្នក – ោ៉ងដនោះ 

គឺអាចដ្្ើបានសំរារអ់្នក ដ�ើម្ បីចូលរមួក្ននុងការសិកសា្រាវ្រាវ 
សូម្ បីដតដរើមជ្ឈមណ្លសិកសា ដៅឆ្ងា យកដ៏ោយ។

>   អាចនឹងសំថចដពលដវលា និង្បាកក់ាស ដោយមនិសូវដ្្ើ 
�ំដណើ រ ដៅទបីតាងំការសិកសា។

ហានិភយ័
>   អ្នក្រាវ្រាវមនិអាចធាោអោះអាងទាងំ្សរុង ថាពត័ម៌ាន 

សនុខភាពររស់អ្នក នឹងដៅដតរាឯកជន និងឋតិដ្របាន 
ដឡើយ ដៅដពលអ្នកដផ្ើវាតាមកនុំព្យទូរ័ ឬឧរករណ៍អ្បីមយួ 
ដទៀត។

>   កនុំព្យទូរ័ និងឧរករណ៍ដផ្សងដទៀត ជួនកាលមានពនយារដពល 
ឬមានរញ្ហា ដផ្សងៗដទៀត។

>   ដផ្នកខលាោះថនការពិនិត្យសនុខភាព មនិអាចដ្្ើតាមរយៈទូរទស្សន៍
ពយាបាលបានដឡើយ។  ជួនកាល អ្នក្រដហលនឹងដៅដត្តរូវ
ដៅទបីតាងំការសិកសា។

្កោសរំដពញ យល់្ពមរោ្ទ រព់បីបាន្ជរួត្រារ សំរារក់ារ 
សិកសាររស់អ្នក នឹងពន្យល់ពបីហានិភយ័អ្បីមយួ រារទ់ាកទ់ងនឹង 
ការចូលរមួក្ននុងការសិកសា។  អ្នក្រាវ្រាវកន៏ឹងពន្យល់អ្នក 
ពបីរដរៀរដ�លដគការពារ ្រឆ្ងំ ឬរន្ថយហានិភយ័ទាងំដនោះ  
ដ�រ។


