HS# Type Here
University of California Irvine Health
ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួនផ្នែ
ល
កសុខ្ភាពស្មារ់ការសិកាស្រាវ្ាវ
ចំណងប ើងការសិកាស្រាវ្ាវ (ឬបលខ្ IRB ផ្ែលបានអនុម័ត
្រសិនបរើចំណងប ើងការសិកាអាចនំឲ្យមានការរ៉ះពាល់ែល់ឯក នភាពររស់អក
ែ ចូលរួម)៖ Type
Here

ប្ម៉ះអែកសិកាស្រាវ្ាវចមបង៖ Type Here
អែកឧរតថមថ
ភ វ ិកា/ភាែក់ងារនគត់នង
គ មូលនិធិ (បរើមាន)៖ Type Here
A. អវីាបោលរំណងននសំណុំផ្រររទបន៉ះ?
ចារ់ឯក នភាពររស់រែឋ និងសហព័នធ

ួយការពារចំបពា៉ះការប្រើ

និងការលាត្តដាងព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែក។ សថិតប្កាមចារ់ទំងបន៉ះ
មហាវ ិទាល័យរែឋកាលីហ័រវ ញ ឬអែកនតល់ការផ្ថទំសុខ្ភាពររស់បលាកអែក

មិនអាចលាត្តដាងព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែកស្មារ់រប្មើឲ្យបោលរំណងការសិកា
ស្រាវ្ាវបានប

ើយ ្រសិនបរើបលាកអែកមិនអនុញ្ញាតបទបន៉ះ។

ព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់អែកនឹង្តូវបានរបចេញបៅឲ្យ្កុមអែកសិកាស្រាវ្ាវ

ផ្ែលកែុងបន៉ះមានរួមរចូេ លនូវអែកសិកាស្រាវ្ាវ រុគ្គលផ្ែល ួ លបដាយមហាវ ិទាល័យ
ឬបដាយអែកឧរតថមភថវ ិកាស្មារ់បធវើការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ

និងរុគ្គលផ្ែលមានសមតថកិចេបមើលខ្ុស្តូវបលើការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ។
្រសិនបរើបលាកអែកសប្មចចិតតនតល់ការអនុញ្ញាតនិងចូ លរួមកែុងការសិកាបន៉ះ

បលាកអែក្តូវផ្តចុ៉ះហតថបលខាបលើសំណុំផ្រររទបន៉ះ ក៏ែូចាសំណុំផ្រររទយល់្ពម។
សំណុំផ្រររទបន៉ះ ពិពណ៌នអំពីវ ិធីបនេងៗោែផ្ែលអែកនតល់បសវាផ្ថទំសុខ្ភាពអាច
ផ្ចករ ំផ្លកព័ត៌មានររស់អែកាមួយអែកស្រាវ្ាវ ្កុមស្រាវ្ាវ អែកឧរតថមភ
និងអែកផ្ែលទទួលខ្ុស្តូវកែុងការ្តួតពិនិតយ។ ្កុមស្រាវ្ាវនឹងប្រើ្បាស់និងការពារព័ត៌មា

នររស់អែក ែូចផ្ែលបានពិពណ៌នកែុងសំណុំផ្រររទយល់្ពម។ រុ ផ្នតបទ៉ះយងណាក៏បដាយ
ក៏បៅបពលព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់អែក្តូវបានបចញនាយបដាយ UC Irvine Health
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វាមិនអាច្តូវបានការពារបដាយចារ់សីព
ត ីសិទិឯ
ធ ក នភាព និងអាច្តូវបានផ្ចករ ំផ្លកាមួយអែក
ែនទបទៀត។ ្រសិនបរើអែកមានសំណួរ សូមាកសួរសមា ិក្កុមស្រាវ្ាវ។
B. បតើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួនអំ
ល ពីសខ្
ុ ភាពអវីខ្៉ះ
ល ផ្ែល្តូវលាត្តដាង?
បរើបលាកអែកនតល់ការអនុញ្ញាតិឲ្យប្រើ្បាស់ព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខ្ួន
ល

បហើយចុ៉ះហតថបលខាបលើផ្រររទបន៉ះ គ្ឺមានន័យថា បលាកអែកកំពុងផ្តអនុញ្ញាតឲ្យអែកនតល់ការផ្ថ
ទំសុខ្ភាពររស់អែកអាចលាត្តដាងកំណត់ ្ាព័ត៌មានបវ ជាស្តសតផ្ែលមានរួមរចូេ លនូវព័ត៌មា
នផ្ទាល់ខ្ួនអំ
ល
ពីសុខ្ភាពររស់បលាកអែក។ ព័ ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួលនអំពីសុខ្ភាពមានរួមរចូេ លនូវព័ ត៌មា
នសុខ្ភាពផ្ែលមានបៅកែុងកំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជាស្តសត កំណត់្ាព័ត៌មានហិរចា វតថុ
និងព័ត៌មានបនេងៗបទៀតផ្ែលអាចឲ្យបគ្ាគល់បលាកអែក។
កំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជ
ាស្តសតទំងមូល
កំណត់្ាព័ត៌មានបវ ជា
ស្តសតាមគ្លីនិកខាងប្ៅ
កំណត់្ាអំពីការរ ីកចប្មើ
នបលើការពាបាល
របាយការណ៍បនេងបទៀតអំពី
ការបធវើបតសតសុខ្ភាព

របាយការណ៍មនាីរពិបាធន៍
និងរបាយការណ៍បោគ្ាស្តសត
កំណត់្ាព័ត៌មានសុ
ខ្ភាពបធមញ
របាយការណ៍វ៉ះកាត់
ព័ត៌មានសបងេរអំពីការបច
ញពីបពទយ

កំណត់្ាព័ត៌មានផ្នែកស
បគងាគ៉ះរនាន់
កំណត់្ាព័ត៌មានហិរចា វតថុ
របាយការណ៍រូរាស្តសត

្រវតតិ និងការពិនិតយោងកាយ
ការបធវើបតសត មងឺនូវចិ
ល តត

ការពិប្ោ៉ះ មងឺ

បនេងៗ (សូមរញ្ញ
ជ ក់)៖

Type Here
(ការពិពណ៌នអំពីព័ត៌មានសុខ្

ភាពបនេងបទៀត)

C. បតើខ្ំុ្្ តូវនតលកា
់ រអនុញ្ញាតចំបពា៉ះការប្រើ្បាស់ាក់លាក់នូវព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខ្ំុផ្្ ែរឬបទ?
គ្ឺ្តូវផ្តបធវើ។ ព័ត៌មានខាងប្កាមនឹង្តូវលាត្តដាង បរើបលាកអែកនតល់ការអនុញ្ញាតាក់លាក់
បដាយការសរបសរប្ម៉ះររស់បលាកអែកាអកេរកាត់ដាក់បៅខាងមុខ្។
ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុ យល់្ពមឲ្យរបចេញព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងការបញៀនថាែំ និងប្គ្ឿងស្រសវ ឹង
ការវ ិនចឆ័យ មងឺ ឬការពាបាល មងឺបញៀនថាែំ/ប្គ្ឿងស្រសវ ឹង។
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ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុ យល់្ពមឲ្យរបចេញព័ត៌មានអំពីការបធវើបតសតរកបមើលបមបោគ្/ មងឺបអែស៍។
ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុ យល់្ពមឲ្យរបចេញព័ត៌មានអំពីការបធវើបតសតផ្ហេន។
ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុ យល់្ពមចំបពា៉ះការរបចេញព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងការបធវើបោគ្វ ិនិច័យ
ឆ
និងការពាបាល មងឺនូវចិ
ល តត។

D. បតើនរណានឹង លាត្តដាង និង/ឬ ទទួលបានព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុ?
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួនអំ
ល
ពីសុខ្ភាពររស់បលាកអែក អាច្តូវផ្ចករ ំផ្លកាមួយរុគ្គលទំងបន៉ះ
ស្មារ់រប្មើឲ្យបោលរំណងែូចតបៅ៖
1. ឲ្យ្កុមសិកាស្រាវ្ាវ
ស្មារ់ការសិកាស្រាវ្ាវែូចបានពណ៌នបៅកែុងផ្រររទនតល់ការយល់្ពមផ្ែលមាន
ភាជរ់មកាមួយស្រារ់

2. ឲ្យ រុគ្គលែនទបទៀតររស់មហាវ ិទាល័យរែឋកាលីហ័ន
វ ីញ
ផ្ែលមានសមតថកិចេបមើលការខ្ុស្តូវបលើការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ
3. ឲ្យរុគ្គលែនទផ្ែលចារ់ត្មូវឲ្យពួ កបគ្បធវើការពិនិតយប

ើងវ ិញ នូវគ្ុណភាព

និងសុវតថិភាពននការសិកាស្រាវ្ាវ រូករួមទំង៖ ទីភាែក់ងាររដាឋភិបាលសហរែឋអាបមរ ិក
ែូចារែឋបាលអាហារ និងថាែំ
ឬការ ិយល័យការពារចំបពា៉ះការសិកាស្រាវ្ាវពាក់ព័នធនឹងមនុសេ
អែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភចំបពា៉ះការសិកាស្រាវ្ាវ (សូមរចូេ លប្ម៉ះអែកឧរតថមភបៅទីបន៉ះ)
ឬតំណាងអែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភ បដាយរួមទំង ផ្តក៏មិនកំណត់ផ្តចំបពា៉ះ

(សូមរចូេ លប្ម៉ះ CRO បៅទីបន៉ះ) ឬទីភាែក់ងាររដាឋភិបាលររស់្របទសែនទបទៀត។
E. បតើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួនអំ
ល ពីសខ្
ុ ភាពររស់ខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុ ្តូវយកបៅប្រើយងែូចបមតច?
បរើបលាកអែកយល់្ពមចូលរួមកែុងការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ

្កុមអែកសិកាស្រាវ្ាវអាចផ្ចករ ំផ្លកព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់អែក ាមវ ិធីែូចខាងប្កាម៖
1. បែើមបីបធវើការសិកាស្រាវ្ាវ
2. ផ្ចករ ំផ្លកាមួយនឹងអែកសិកាស្រាវ្ាវបៅសហរែឋអាបមរ ិក ឬបៅាម្របទសែនទបទៀត
3. ប្រើវាស្មារ់ផ្កលំអការបរៀរចំការសិកាស្រាវ្ាវបៅនថងអនគ្ត
4. ផ្ចករ ំផ្លកាមួយនឹងនែគ្ូសិកាស្រាវ្ាវររស់អែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភ ឬ
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5. ស្មារ់ដាក់ពាកយសុំអនុញ្ញាតពីទីភាែក់ងាររដាឋភិបាលសហរែឋអាបមរ ិក
ឬទីភាែក់ងារររស់រដាឋភិបាលែនទបទៀត បែើមបីទទួលបានការយល់្ពមឲ្យប្រើថាែំ
ឬនលិតនលថមី ស្មារ់ផ្ថរកាសុខ្ភាព។
F. បតើខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុចំបាច់្តូវផ្តចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះផ្មនបទ?
មិនចំបាច់បទ។ បលាកអែក មិន្តូវបានត្មូវឲ្យចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះប

ើយ។

បលាកអែកនឹងបៅផ្តទទួលបានការផ្ថទំបវ ជាស្តសតែូចបែើម
បរើបទ៉ះរីាបលាកអែកមិន្ពមចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះក៏បដាយ។ បទ៉ះាយងណាក៏ បដាយ
បរើបលាកអែកមិន្ពមចុ៉ះហតថបលខាបលើឯការបន៉ះបទ
បលាកអែកមិនអាចចូលរួមកែុងការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះប
G.

ើយ។

ប្មើសចូលរួមកែុងសកមមភាពការសិកាស្រាវ្ាវ

បរើការសិកាស្រាវ្ាវ ផ្ែលខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុ យល់្ពមចូលរួមបន៉ះ

មាន ប្មើសរផ្នថមចំបពា៉ះសកមមភាពសិកាស្រាវ្ាវររស់ខ្ួន
ល ែូចាការរបងកើតសំណុំទិនែន័យ
ការទុកដាក់ាលិកា ឬសកមមភាពែនទបទៀត ែូចបានពនយល់ែល់ខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុ

បៅកែុងែំបណើរការនតល់ការយល់្ពមបាន ្មារែល់ខ្ំុ្បាទ/នងខ្្ំុ ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុែឹងថា
ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុអាចប្ ើសបរ ើស

ឲ្យ្កុមសិកាស្រាវ្ាវយកព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុបៅប្រើកុងសកមម
ែ
ភាពទំងបន៉ះ
បានឬមិនបាន។

 ខ្្ំុបាទ/នងខ្្ំុ

យល់្ពមអនុញ្ញាតឲ្យ្កុមសិកាស្រាវ្ាវយកព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុ
បៅប្រើស្មារ់ ប្មើសននសកមមភាពរផ្នថមចំបពា៉ះការសិកាស្រាវ្ាវ

ែូចបានពនយល់បៅកែុងែំបណើរការនតល់ការយល់្ពមផ្ែលបាន ្មារែល់ខ្ំុ្បាទ/នងខ្្ំុ ។
H. បតើការនតលកា
់ រអនុញ្ញាតិររស់ខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុ នុតកំណត់ផ្ែរឬបទ?
ការអនុញ្ញាតឲ្យរបចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួនអំ
ល
ពីសុខ្ភាពបលាកអែក
នុតកំណត់បៅបពលការសិកាស្រាវ្ាវបានរចេរ់

បហើយសកមមភាពចំបាច់ទំងអស់ស្មារ់ការ្តួតពិនិតយបលើការសិកាស្រាវ្ាវ្តូវបានចរ់ផ្ែរ។
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I. បតើខ្ំុបា
្ ទ/នងខ្្ំុ អាចលុរបចលការអនុញ្ញាតររស់ខ្ួនបានផ្ែរឬបទ?
ល
បលាកអែកអាចលុរបចលការអនុញ្ញាតររស់ខ្ួន
ល បាន្គ្រ់បពលបវលាទំងអស់។
បលាកអែកអាចលុរបចលការអនុញ្ញាតររស់ខ្ួនបាន
ល
បដាយប្រើវ ិធីពីរយង។

បលាកអែកអាចសរបសរលិខ្ិតមកកាន់អែកសិកាស្រាវ្ាវ ឬមួយបលាកអែកអាចសុំផ្រររទ
ពីនរណាមាែក់បៅកែុង្កុមសិកាស្រាវ្ាវ ស្មារ់យកមករំបពញ បែើមបីលុរបចលការអនុ
ញ្ញាតររស់ខ្ួន។
ល
បរើបលាកអែកលុរបចលការអនុញ្ញាតររស់ខ្ួន
ល បលាកអែកនឹ ងផ្លងបៅកែុង
ការសិកាស្រាវ្ាវបទៀតបហើយ។ បលាកអែកអាចសួរនរណាមាែក់បៅកែុមសិកាស្រាវ្ាវ

ថាបតើការលុរបចលការអនុញ្ញាត វាអាចបធវើឲ្យមាននលរ៉ះពាល់ចំបពា៉ះការពាបាល មងឺររ
ស់បលាកអែកផ្ែរឬបទ។ បរើបលាកអែកលុរបចលការអនុញ្ញាត ព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែក
ផ្ែលបាន្រមូល និងបានរបចេញរួចបហើយ អាច្តូវរនតយកបៅប្រើ្បាស់ ស្មារ់បោ
លរំណងផ្ែលមានផ្ែនកំណត់។ ែូចោែបន៉ះផ្ែរ ្រសិនបរើចារ់ត្មូវ អែកនតល់មូលនិធិឧរតថមភ
និងភាែក់ងាររដាឋភិ បាល អាចរនតប្រើ្បាស់កំណត់្ាព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់បលាកអែក
បែើមបីពិនិតយប

ើងវ ិញនូវគ្ុណភាព និងសុវតថិភាពននការសិកាស្រាវ្ាវបន៉ះ។

J. ហតថបលខា
អែកចូលរួមឲ្យបធវើការពិបាធន៍
បរើបលាកអែកយល់្ពមឲ្យបយើងខ្្ំុប្រើ និងរបចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ួនអំ
ល
ពីសុខ្ភាពបលាកអែក
សូមសរបសរប្ម៉ះររស់បលាកអែកឲ្យបានចាស់ និងចុ៉ះហតថបលខាខាងប្កាម។

បលាកអែកនឹងទទួលបានសំបៅឯការបន៉ះមួយចារ់ផ្ែលមានចុ៉ះហតថបលខា។

ប្ម៉ះអែកចូលរួមឲ្យបធវើពិបាធន៍ (សរបសរឲ្យចាស់)—មិនអាចរ ំលងបាន

_________________
ហតថបលខាអែកចូលរួមបធវើពិបាធន៍
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កាលររ ិបចឆទ

ឪពុកមាតយ ឬតំណាងស្រសរចារ់
បរើបលាកអែកយល់្ពមឲ្យប្រើ
និងរបចេញព័ត៌មានសុខ្ភាពររស់ប្ម៉ះអែកចូលរួមឲ្យបធវើពិបាធន៍ខាងបលើ
សូមសរបសរប្ម៉ះបលាកអែកឲ្យបានចាស់ និងចុ៉ះហតថបលខាខាងប្កាម។

ប្ម៉ះឪពុកមាតយ ឬតំណាងស្រសរចារ់ (សរបសរឲ្យចាស់)

ទំនក់ទំនងាមួយអែកចូ
លរួមឲ្យបធវើពិបាធន៍

ហតថបលខាឪពុកមាតយ/អែកតំណាងស្រសរចារ់

កាលររ ិបចឆទ

ាកេី
បរើផ្រររទបន៉ះ្តូវបានអានឲ្យអែកចូលរួមបធវើពិបាធន៍ាតរ់
បដាយារថាអែកបន៉ះមិនអាចអានផ្រររទបន៉ះបាន ្តូវឲ្យមានាកេីចូលរួម
បហើយាកេី្តូវសរបសរប្ម៉ះររស់ខ្ួនឲ្យចាស់
ល
រួចចុ៉ះហតថបលខាខាងប្កាម៖
ប្ម៉ះាកេី (សរបសរឲ្យចាស់)

ហតថបលខាាកេី
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កាលររ ិបចឆទ

