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HS# Type Here 

University of California Irvine Health 

ការអនុញ្ញា តឲ្យប្រើព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនផ្នែកសុខ្ភាពស្មារ់ការសិកាស្រាវ្ាវ 
 

ចំណងប ើងការសិកាស្រាវ្ាវ (ឬបលខ្ IRB ផ្ែលបានអនុម័ត 
្រសិនបរើចំណងប ើងការសិកាអាចនំឲ្យមានការរ ៉ះពាល់ែល់ឯក នភាពររស់អែកចូលរមួ)៖  Type 

Here 
 

ប ម្ ៉ះអែកសិកាស្រាវ្ាវចមបង៖  Type Here 

 

អែកឧរតថមភថវកិា/ភាែ ក់ងារនគត់នគងមូលនិធិ (បរើមាន)៖  Type Here 

 

 

A. អវីាបោលរំណងននសំណំុផ្រររទបន៉ះ?  
ចារ់ឯក នភាពររស់រែឋ និងសហព័នធ  ួយការពារចំបពា៉ះការប្រើ 
និងការលាត្តដាងព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែក។ សថិតប្កាមចារ់ទំងបន៉ះ 
មហាវទិាល័យរែឋកាលីហវ័រញ  ឬអែកនតល់ការផ្ថទំសុខ្ភាពររស់បលាកអែក 
មិនអាចលាត្តដាងព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែកស្មារ់រប្មើឲ្យបោលរំណងការសិកា
ស្រាវ្ាវបានប ើយ ្រសិនបរើបលាកអែកមិនអនុញ្ញា តបទបន៉ះ។ 
ព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់អែកនឹង្តូវបានរបចេញបៅឲ្យ្កុមអែកសិកាស្រាវ្ាវ 
ផ្ែលកែុងបន៉ះមានរមួរចេូ លនូវអែកសិកាស្រាវ្ាវ រុគ្គលផ្ែល ួលបដាយមហាវទិាល័យ 
ឬបដាយអែកឧរតថមភថវកិាស្មារ់បធវើការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ 
និងរុគ្គលផ្ែលមានសមតថកិចេបមើលខុ្ស្តូវបលើការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ។ 
្រសិនបរើបលាកអែកសប្មចចិតតនតល់ការអនុញ្ញា តនិងចូលរមួកែុងការសិកាបន៉ះ 
បលាកអែក្តូវផ្តចុ៉ះហតថបលខាបលើសំណំុផ្រររទបន៉ះ ក៏ែូចាសំណំុផ្រររទយល់្ពម។ 
សំណំុផ្រររទបន៉ះ ពិពណ៌នអំពីវធីិបនេងៗោែ ផ្ែលអែកនតល់បសវាផ្ថទំសុខ្ភាពអាច 
ផ្ចករផំ្លកព័ត៌មានររស់អែកាមួយអែកស្រាវ្ាវ ្កុមស្រាវ្ាវ អែកឧរតថមភ 
និងអែកផ្ែលទទួលខុ្ស្តូវកែុងការ្តួតពិនិតយ។ ្កុមស្រាវ្ាវនឹងប្រើ្បាស់និងការពារព័ត៌មា 
នររស់អែក ែូចផ្ែលបានពិពណ៌នកែុងសំណំុផ្រររទយល់្ពម។ រ ុផ្នតបទ៉ះយ ងណាក៏បដាយ 
ក៏បៅបពលព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់អែក្តូវបានបចញនាយបដាយ UC Irvine Health 
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វាមិនអាច្តូវបានការពារបដាយចារ់សតីពីសិទធិឯក នភាព និងអាច្តូវបានផ្ចករផំ្លកាមួយអែក 
ែនទបទៀត។ ្រសិនបរើអែកមានសំណួរ សូមាកសួរសមា ិក្កុមស្រាវ្ាវ។ 

B. បតើព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពអវីខ្ល៉ះផ្ែល្តូវលាត្តដាង?  

បរើបលាកអែកនតល់ការអនុញ្ញា តិឲ្យប្រើ្បាស់ព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខ្លួន 
បហើយចុ៉ះហតថបលខាបលើផ្រររទបន៉ះ គឺ្មានន័យថា បលាកអែកកំពុងផ្តអនុញ្ញា តឲ្យអែកនតល់ការផ្ថ 
ទំសុខ្ភាពររស់អែកអាចលាត្តដាងកំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជាស្តសតផ្ែលមានរមួរចេូ លនូវព័ត៌មា
នផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពររស់បលាកអែក។ ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពមានរមួរចេូ លនូវព័ត៌មា 
នសុខ្ភាពផ្ែលមានបៅកែុងកំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជាស្តសត កំណត់្ាព័ត៌មានហិរចាវតថុ 
និងព័ត៌មានបនេងៗបទៀតផ្ែលអាចឲ្យបគ្ាគ ល់បលាកអែក។  

 
  កំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជ 
ាស្តសតទំងមូល 

  កំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជា 
ស្តសតាមគ្លីនិកខាងប្ៅ 

  កំណត់្ាអំពីការរកីចប្មើ 
នបលើការពាបាល 

  របាយការណ៍បនេងបទៀតអំពី 
ការបធវើបតសតសុខ្ភាព 

  បនេងៗ (សូមរញ្ញជ ក់)៖  

Type Here  
 

(ការពិពណ៌នអំពីព័ត៌មានសុខ្
ភាពបនេងបទៀត)  

 

  របាយការណ៍មនាីរពិបាធន៍  
និងរបាយការណ៍បោគ្ាស្តសត 

  កំណត់្ាព័ត៌មានសុ 
ខ្ភាពបធមញ 

  របាយការណ៍វ៉ះកាត់ 

  ព័ត៌មានសបងេរអំពីការបច 
ញពីបពទយ 

  ការពិប្ោ៉ះ មងឺ 

 

 កំណត់្ាព័ត៌មានផ្នែកស 
បគងាគ ៉ះរនា ន់ 

 កំណត់្ាព័ត៌មានហិរចាវតថុ 
 របាយការណ៍ររូាស្តសត 
 ្រវតតិ និងការពិនិតយោងកាយ 

 ការបធវើបតសត មងឺនលូវចិតត 

C. បតើខំុ្្្តូវនតល់ការអនុញ្ញា តចំបពា៉ះការប្រើ្បាស់ាក់លាក់នូវព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខំុ្្ផ្ែរឬបទ? 

គឺ្្តូវផ្តបធវើ។ ព័ត៌មានខាងប្កាមនឹង្តូវលាត្តដាង បរើបលាកអែកនតល់ការអនុញ្ញា តាក់លាក់ 
បដាយការសរបសរប ម្ ៉ះររស់បលាកអែកាអកេរកាត់ដាក់បៅខាងមុខ្។  

 ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ យល់្ពមឲ្យរបចេញព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងការបញៀនថាែ ំ និងប្គ្ឿងស្រសវងឹ 
ការវនិចឆ័យ មងឺ ឬការពាបាល មងឺបញៀនថាែ ំ/ប្គ្ឿងស្រសវងឹ។  
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 ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ យល់្ពមឲ្យរបចេញព័ត៌មានអំពីការបធវើបតសតរកបមើលបមបោគ្/ មងឺបអែស៍។  

 ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ យល់្ពមឲ្យរបចេញព័ត៌មានអំពីការបធវើបតសតផ្ហេន។  

 ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ យល់្ពមចំបពា៉ះការរបចេញព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងការបធវើបោគ្វនិិចឆ័យ 
និងការពាបាល មងឺនលូវចិតត។  

D. បតើនរណានឹង លាត្តដាង និង/ឬ ទទួលបានព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្?  

ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពររស់បលាកអែក អាច្តូវផ្ចករផំ្លកាមួយរុគ្គលទំងបន៉ះ 
ស្មារ់រប្មើឲ្យបោលរំណងែូចតបៅ៖  

1. ឲ្យ្កុមសិកាស្រាវ្ាវ 
ស្មារ់ការសិកាស្រាវ្ាវែូចបានពណ៌នបៅកែុងផ្រររទនតល់ការយល់្ពមផ្ែលមាន
ភាជ រ់មកាមួយស្រារ់  

2. ឲ្យ រុគ្គលែនទបទៀតររស់មហាវទិាល័យរែឋកាលីហវ័នីញ  
ផ្ែលមានសមតថកិចេបមើលការខុ្ស្តូវបលើការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ  

3. ឲ្យរុគ្គលែនទផ្ែលចារ់ត្មូវឲ្យពួកបគ្បធវើការពិនិតយប ើងវញិ នូវគុ្ណភាព 
និងសុវតថិភាពននការសិកាស្រាវ្ាវ រូករមួទំង៖ ទីភាែ ក់ងាររដាឋ ភិបាលសហរែឋអាបមរកិ 
ែូចារែឋបាលអាហារ និងថាែ ំ 
ឬការយិល័យការពារចំបពា៉ះការសិកាស្រាវ្ាវពាក់ព័នធនឹងមនុសេ 
អែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភចំបពា៉ះការសិកាស្រាវ្ាវ (សូមរចេូ លប ម្ ៉ះអែកឧរតថមភបៅទីបន៉ះ) 
ឬតំណាងអែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភ បដាយរមួទំង ផ្តក៏មិនកំណត់ផ្តចំបពា៉ះ 
(សូមរចេូ លប ម្ ៉ះ CRO បៅទីបន៉ះ) ឬទីភាែ ក់ងាររដាឋ ភិបាលររស់្របទសែនទបទៀត។  

E. បតើព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពររស់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ ្តូវយកបៅប្រើយ ងែូចបមតច?  

បរើបលាកអែកយល់្ពមចូលរមួកែុងការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ 
្កុមអែកសិកាស្រាវ្ាវអាចផ្ចករផំ្លកព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់អែក ាមវធីិែូចខាងប្កាម៖  

1. បែើមបីបធវើការសិកាស្រាវ្ាវ  
2. ផ្ចករផំ្លកាមួយនឹងអែកសិកាស្រាវ្ាវបៅសហរែឋអាបមរកិ ឬបៅាម្របទសែនទបទៀត  
3. ប្រើវាស្មារ់ផ្កលំអការបរៀរចំការសិកាស្រាវ្ាវបៅនថងអនគ្ត  
4. ផ្ចករផំ្លកាមួយនឹងនែគូ្សិកាស្រាវ្ាវររស់អែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភ ឬ  
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5. ស្មារ់ដាក់ពាកយសំុអនុញ្ញា តពីទីភាែ ក់ងាររដាឋ ភិបាលសហរែឋអាបមរកិ 
ឬទីភាែ ក់ងារររស់រដាឋ ភិបាលែនទបទៀត បែើមបីទទួលបានការយល់្ពមឲ្យប្រើថាែ ំ 
ឬនលិតនលថមី ស្មារ់ផ្ថរកាសុខ្ភាព។  

F. បតើខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ចំបាច់្តូវផ្តចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះផ្មនបទ?  

មិនចំបាច់បទ។ បលាកអែក មិន្តូវបានត្មូវឲ្យចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះប ើយ។ 
បលាកអែកនឹងបៅផ្តទទួលបានការផ្ថទំបវ ជាស្តសតែូចបែើម 
បរើបទ៉ះរីាបលាកអែកមិន្ពមចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះក៏បដាយ។ បទ៉ះាយ ងណាក៏បដាយ 
បរើបលាកអែកមិន្ពមចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះបទ 
បលាកអែកមិនអាចចូលរមួកែុងការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះប ើយ។  

G.  ប្មើសចូលរមួកែុងសកមមភាពការសិកាស្រាវ្ាវ  

បរើការសិកាស្រាវ្ាវ ផ្ែលខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ យល់្ពមចូលរមួបន៉ះ 
មាន ប្មើសរផ្នថមចំបពា៉ះសកមមភាពសិកាស្រាវ្ាវររស់ខ្លួន ែូចាការរបងកើតសំណំុទិនែន័យ 
ការទុកដាក់ាលិកា ឬសកមមភាពែនទបទៀត ែូចបានពនយល់ែល់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ 
បៅកែុងែំបណើ រការនតល់ការយល់្ពមបាន ្មារែល់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ែឹងថា 
ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្អាចប្ ើសបរ ើស 
ឲ្យ្កុមសិកាស្រាវ្ាវយកព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្បៅប្រើកែុងសកមមភាពទំងបន៉ះ
បានឬមិនបាន។  

 ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ 
យល់្ពមអនុញ្ញា តឲ្យ្កុមសិកាស្រាវ្ាវយកព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ 
បៅប្រើស្មារ់ ប្មើសននសកមមភាពរផ្នថមចំបពា៉ះការសិកាស្រាវ្ាវ 
ែូចបានពនយល់បៅកែុងែំបណើ រការនតល់ការយល់្ពមផ្ែលបាន ្មារែល់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្។ 

H. បតើការនតល់ការអនុញ្ញា តិររស់ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ នុតកំណត់ផ្ែរឬបទ?  
ការអនុញ្ញា តឲ្យរបចេញព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពបលាកអែក 
នុតកំណត់បៅបពលការសិកាស្រាវ្ាវបានរចេ រ់ 
បហើយសកមមភាពចំបាច់ទំងអស់ស្មារ់ការ្តួតពិនិតយបលើការសិកាស្រាវ្ាវ្តូវបានចរ់ផ្ែរ។ 
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I. បតើខំុ្្បាទ/នងខំុ្្ អាចលុរបចលការអនុញ្ញា តររស់ខ្លួនបានផ្ែរឬបទ?  

បលាកអែកអាចលុរបចលការអនុញ្ញា តររស់ខ្លួន បាន្គ្រ់បពលបវលាទំងអស់។ 
បលាកអែកអាចលុរបចលការអនុញ្ញា តររស់ខ្លួនបាន បដាយប្រើវធីិពីរយ ង។ 
បលាកអែកអាចសរបសរលិខិ្តមកកាន់អែកសិកាស្រាវ្ាវ ឬមួយបលាកអែកអាចសំុផ្រររទ 
ពីនរណាមាែ ក់បៅកែុង្កុមសិកាស្រាវ្ាវ ស្មារ់យកមករំបពញ បែើមបីលុរបចលការអនុ 
ញ្ញា តររស់ខ្លួន។ បរើបលាកអែកលុរបចលការអនុញ្ញា តររស់ខ្លួន បលាកអែកនឹងផ្លងបៅកែុង 
ការសិកាស្រាវ្ាវបទៀតបហើយ។ បលាកអែកអាចសួរនរណាមាែ ក់បៅកែុមសិកាស្រាវ្ាវ 
ថាបតើការលុរបចលការអនុញ្ញា ត វាអាចបធវើឲ្យមាននលរ ៉ះពាល់ចំបពា៉ះការពាបាល មងឺររ 
ស់បលាកអែកផ្ែរឬបទ។ បរើបលាកអែកលុរបចលការអនុញ្ញា ត ព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែក 
ផ្ែលបាន្រមូល និងបានរបចេញរចួបហើយ អាច្តូវរនតយកបៅប្រើ្បាស់ ស្មារ់បោ 
លរំណងផ្ែលមានផ្ែនកំណត់។ ែូចោែ បន៉ះផ្ែរ ្រសិនបរើចារ់ត្មូវ អែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភ 
និងភាែ ក់ងាររដាឋ ភិបាល អាចរនតប្រើ្បាស់កំណត់្ាព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែក 
បែើមបីពិនិតយប ើងវញិនូវគុ្ណភាព និងសុវតថិភាពននការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ។  

J. ហតថបលខា  

អែកចូលរមួឲ្យបធវើការពិបាធន៍  

បរើបលាកអែកយល់្ពមឲ្យបយើងខំុ្្ប្រើ និងរបចេញព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីសុខ្ភាពបលាកអែក 
សូមសរបសរប ម្ ៉ះររស់បលាកអែកឲ្យបានចាស់ និងចុ៉ះហតថបលខាខាងប្កាម។ 
បលាកអែកនឹងទទួលបានសំបៅឯការបន៉ះមួយចារ់ផ្ែលមានចុ៉ះហតថបលខា។  
 

          

ប ម្ ៉ះអែកចូលរមួឲ្យបធវើពិបាធន៍ (សរបសរឲ្យចាស់)—មិនអាចរលំងបាន  

          

ហតថបលខាអែកចូលរមួបធវើពិបាធន៍ 

_________________ 

កាលររបិចឆទ 
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ឪពុកមាត យ ឬតំណាងស្រសរចារ់  

បរើបលាកអែកយល់្ពមឲ្យប្រើ 
និងរបចេញព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ប ម្ ៉ះអែកចូលរមួឲ្យបធវើពិបាធន៍ខាងបលើ 
សូមសរបសរប ម្ ៉ះបលាកអែកឲ្យបានចាស់ និងចុ៉ះហតថបលខាខាងប្កាម។  

          

ប ម្ ៉ះឪពុកមាត យ ឬតំណាងស្រសរចារ់ (សរបសរឲ្យចាស់) 
 
 

     

ទំនក់ទំនងាមួយអែកចូ
លរមួឲ្យបធវើពិបាធន៍ 

 

          

ហតថបលខាឪពុកមាត យ/អែកតំណាងស្រសរចារ់  
     

កាលររបិចឆទ 

ាកេី  

បរើផ្រររទបន៉ះ្តូវបានអានឲ្យអែកចូលរមួបធវើពិបាធន៍ាត រ់ 
បដាយារថាអែកបន៉ះមិនអាចអានផ្រររទបន៉ះបាន ្តូវឲ្យមានាកេចូីលរមួ 
បហើយាកេី្ តូវសរបសរប ម្ ៉ះររស់ខ្លួនឲ្យចាស់ រចួចុ៉ះហតថបលខាខាងប្កាម៖  

          

ប ម្ ៉ះាកេី (សរបសរឲ្យចាស់)

          

ហតថបលខាាកេី 
     

កាលររបិចឆទ
 


