ជំងឺ COVID-19
េសចក� ែី ណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�ប់�រម� ណេ៍ លើ�រព្យ�លលក� ណៈវជ�
� ��ស� /�រ�កល្ប
ង��ំប��រ
ខណៈែដល�ររ �ក�ល�ល�សកលៃនជំងឺ COVID-19 ែ្រប្រប�ល �រសិក�លក�ណៈវ �ជ���ស� (clinical studies)
េ�ែត�ត្រម�វ�រ�បន� ប��ប់េដើម្បីកំណត់�រព��លែដល�ន្របសិទ��ព
និង�រសិក�្រ�វ្រ�វបែន� មេ�េលើ��ប
ំ ��រ�ំង�យ។ ��ប
ំ ��រនិង�រព��ល��្រត�វ�នឆ�ង�ត់�រ
េធ� ើេតស� �កល្បងលក�ណៈវ �ជ���ស� (clinical trials) ែដល�ន�រ្រគប់្រគងេដើម្បីកំណត់� េតើពួក��ន្របសិទ��ពឬេទ
និងេដើម្បី���ពួ ក�មិន�នផលប៉ះ�ល់េ្រ�ះ��ក់េផ្សងៗ។ អ� ក្របែហល��នឮពី�រ�កល្បងលក� ណៈវ �ជ���ស�
ឬ្រត�វ�នអេ�� ើញឲ្យចូលរ ួមេ�យគ� ីនក
ិ ឬ្រគ�េពទ្យរចេហើ
ួ
យ។ ឯក�រេនះផ�លេ់ សចក� ីែណ�ំអំពស
ី ណ
ំ ួ រមួ យចំនួន
ែដល្រត�វសួ រ និងគេ្រ�ងេដើម្បីជួយអ�កេធ��
ើ រសេ្រមចចិត�� េតើ�រចូលរមក
ួ � � ង�រ�កល្បងលក�ណៈវជ�
� ��ស�
គឺ��រ្រតឹម្រត�វស្រ�ប់អ�កឬេទ។
អ� ក្រ�វ្រ�វស្រ�ប់�រ�កល្បងលក�ណៈវ �ជ���ស� �ក់ទងេ�សហគមន៍េផ្សងៗេ�ទូ�ង
ំ េ�នធី េ្រ�ះ���រសំ�ន់
ែដល�រ្រ�វ្រ�វអំព�
ី �ប
ំ ��រ និងឱសថ�ប់ប��ល
� ្រប�ជនែដលមកពីមជ្ឈ��នខុសៗ��េដើម្បី�យតៃម� � េតើ
�រព��ល ឬ��ប
ំ ��រថ�ីនឹង�ន្របសិទ��ពស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ឬេទ និងេដើម្បីផល
� ់ឱ�សដល់មនុស្ស្រគប់��ែដល
�នសិទ�ិចូលរ ួមេ�ក��ង�រ�កល្បង ្របសិនេបើពួកេគចង់។
�េរឿយៗ �យក��នសុខ�ព��រណៈ�ចែចករ�ែលកប�� �
ី យ�រសិក�្រ�វ្រ�វអំពីជង
ំ ឺ COVID-19 ែដលកំពុង
្រត�វ�ន�ំ្រទេ�យរ��ភិ�ល្របេទស ប៉ុែន� �យក��នសុខ�ព��រណៈ ឬេ�នធី��ល់នឹងមិន�ំ្រទ ឬែណ�ំ
�រ�កល្បងគ� ីនិក�ក់�ក់�មួយេឡើយ។
ជេ្រមើសក��ង�រចូ លរ ួមគឺ�្រស័យេលើបុគ�ល��ក់ៗក��ង�រសេ្រមច និង��រស� ័្រគចិត��ង
ំ ្រសង។
�
ចូ រចង�ំ� ��្រស័យេលើអ�ក �ំង្រស �ង�និច �� េតើគួ រចូលរួមក�ង
� �រ�កល្បងលក� ណៈវ �ជ���ស� (clincal trial) ឬ
�រ្រ�វ្រ�វែផ�ក សុខ�ព្របេភទេផ្សងៗេទៀតឬេទ។ អ� ក្រ�វ្រ�វនឹងផ�លព
់ ័ត៌�ន�ក់�ក់�េ្រចើនអំពី
�រសិក�េ�ះដល់អ�ក េហើយប��ប់មកនឹងេស� ើឲ្យអ�កផ�ល�
់ រយល់្រពម��យលក� ណ៍អក្សរមុនេពលអ� ក�ប់េផ�ម
ើ ។ អ�ក
មិន�ំ�ច់្រត�វេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�រហ័សេពកេ�ះេទ។ អ� ក�ចេស� ើសុំព័ត�
៌ នបែន� មពីអ�ក្រ�វ្រ�វ ឬេបើអ�ក្រត�វ�រ
េពលបែន� មេដើម្បីសេ្រមចចិត� ្រ�ន់ ែត្រ�ប់ពួកេគេ�គឺ�នេហើយ។
ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ�រឆេ�កែដល�ចេកើត�នេឡើង។ បុគ�លក
ិ ្រ�វ្រ�វលក�ណៈវ �ជ���ស� មិនគួរេស� ឲ
ើ ្យអ�កបង់ៃថ�
េដើម្បីចូលរ ួមក��ង�រ្រ�វ្រ�វេទ ឬេស� ើសុំព័ត៌�នឯកជនដូ ច�េលខសន� ិសខ
ុ សង� ម (social security number)
េលខគណនីធ��រ ឬេលខ�តឥណ�ន ឬ��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�កេឡើយ។
េ�េពលែដលអ� កពិ�រ��គួ រចូលរមឬក៏
ួ
អត់ អ� កគួរពិ�ក��មួយអ� កផ�លេ់ ស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់អ�ក ឬអ� កដៃទ
េទៀតែដលអ� កទុកចិត�ស្រ�ប់ដប
ំ ូ ��ន មុនេពលេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�របស់អ�ក។
�ងេ្រ�មេនះ គឺ�សំណួរមួ យចំនួនែដលអ� កគួរសួ រមុនេពលសេ្រមចចិត�ចូលរ ួមក��ង�រ�រ�កល្បងឱសថ
ឬ��ប
ំ ��រលក� ណៈវ �ជ���ស� ។
•

េតើេគកំពុងេធ�ើេតស���ប
ំ ��រ ឬ�រព��ល្របេភទអ� ី? េតើ��នេ�លបំណងព��ល ឬប��រអ� ី?
�ន�រព��ល និង��ប
ំ ��រខុសៗ���េ្រចើនែដលកំពុង្រត�វ�នេធ�េើ តស� �េពលបច��ប្បន�េនះស្រ�ប់
េមេ�គកូ រ��
ូ ។

•

េតើ�រព��ល ឬ��ប
ំ ��រេនះស�ិតក� �ង�រ�កល្បងលក� ណៈវជ�� ��ស� (clinical trial) ដំ�ក់�ល�?
�រ�កល្បងលក� ណៈវជ�
� ��ស� គឺ�្របេភទមួ យៃន�រ្រ�វ្រ�វលក�ណៈវ �ជ���ស� ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេធ� ើេតស�
�រព��លដូ ច�ឱសថ ឬ��ប
ំ ��រ។ �ញឹក�ប់ �រ�កល្បងលក� ណៈវ �ជ���ស� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង
�បួ នដំ�ក់�ល។ �រ�កល្បងេ�ដំ�ក់�លនីមួយៗ�នេ�លបំណងខុសៗ�� និងជួយឲ្យអ�ក វទ���ស�
�
េឆ� ើយនឹងសំណួរខុសៗ��ែដរ។ ចូ រេមើលេគហទំព័ររបស់រដ� �លចំណី��រនិងឱសថ (FDA)
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី �រ្រ�វ្រ�វលក�ណៈវ �ជ���ស� (clinical research)។

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov

8/31/21 Clinical and Vaccine Trials (Cambodian)

-1-

ជំងឺ COVID-19
េសចក� ែី ណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�ប់�រម� ណេ៍ លើ�រព្យ�លលក� ណៈវជ�
� ��ស� /�រ�កល្ប
ង��ំប��រ
o ក��ងអំឡ�ង�រ�កល្បងលក�ណៈវជ�
� ��ស� ដំ�ក់�លទី 1 េគ�នអ�កចូ លរ ួមចំនួនតូ ច។ �ទូេ�
�រ�កល្បង�ំងេនះគឺ�េលើកដំបូងែដល�រព��ល ឬ��ប
ំ ��រ្រត�វ�នេធ�េើ តស� េ�េលើមនុស្ស។
�រ�កល្បងេ�ក��ងដំ�ក់�លេនះ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេធ�េើ តស� សុវត��
ិ ព�រ ួម និងេដើម្បីកំណត់ពី
ក្រមិតដូ សៃន�រព��ល ឬ��ប
ំ ��រែដល�នសុវត��
ិ ពបំផុត។
o ក��ងអំឡ�ង�រ�កល្បងលក�ណៈវជ�
� ��ស� ដំ�ក់�លទី 2 �រព��ល ឬ��ប
ំ ��រែដលកំពុងពិេ�ធន៍
្រត�វ�នេធ� ើេតស� េលើ្រក �មមនុស្សធំ�ងមុន (រហូ តដល់�ប់រយ�ក់) េដើម្បីេមើល� េតើ
��ន្របសិទ��ពឬេទ និងេដើម្បីបន� េធ�េើ តស� សុវត��
ិ ពរបស់�។
o ក��ងអំឡ�ង�រ�កល្បងលក�ណៈវជ�
� ��ស� ដំ�ក់�លទី 3 �រព��ល ឬ��ប
ំ ��រែដលកំពុងពិេ�ធន៍
្រត�វ�នេធ� ើេតស� េលើ្រក �មមនុស្សធំ�ងមុន��ំង េហើយ�ទូេ��រ�កល្បង�ំងេនះគឺ�អ� ីែដល
��ក់�រដូ ច� FDA េ្របើេដើម្បីកំណត់�េតើេគគួរយល់្រពមឱ្យឱសថមួ យទទួល�ន�រេ្របើ្រ�ស់ឬេទ។
�រ�កល្បង�ំងេនះផ�លព
់ ័ត៌�នបែន� មអំព្រី បសិទ��ពរបស់ឱសថ ្រត�តពិនត
ិ ្យផលប៉ះ�ល់ និង
េ្រប�បេធៀប��មួ យនឹង�រព��លែដល�នេ្របើ�ទូេ�េផ្សងេទៀត។
o �រ�កល្បងដំ�ក់�លទី 4 ក៏្រត�វ�នេគេ���រ្រ�វ្រ�វេ្រ�យេចញដល់ទីផ�រផងែដរ �នន័យ
��រ�កល្បងេនះ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងប��ប់ពទ
ី ទួល�ន�រយល់្រពមពី FDA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។ �រ
សិក�ែដលេធ� ើេឡើងេ�ដំ�ក់�លេនះជួយ�យតៃម� �និភ័យ (េ្រ�ះ��ក់) និងអត�្របេ�ជន៍
រយៈេពលែវងរបស់�រព��ល ឬ��ប
ំ ��រេ�ះ។ ដំ�ក់�លេនះក៏�ច
កំណត់�ន់ ែតេ្រចើនអំពីផលប៉ះ�ល់�� អន� រកម� (�រ�ក់ទង) �មួ យឱសថេផ្សងេទៀត និង�េតើ�
�ន្របសិទ��ពប៉ុ�
� េ�េពល�្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់�ទូេ�។
•

េតើ�រ�កល្បងលក� ណៈវ �ជ���ស� (clinical trial) នឹង�នដំេណើរ�រ�៉ងដូចេម�ច?
អ� កគួ រែតចង់េស� ើសព
ុំ ័ត៌�នបែន� មអំពេី សចក� ីលម� ិតៃន�រសិក�។ ឧ�ហរណ៍ �រ�កល្បងែដល
�ន�រ្រគប់្រគងេហើយេ�យ�រ�ប់េ��ត គឺ�េពលែដលមនុស្សមួយ្រក �ម ឬេ្រចើនទទួល�ន�រព��ល
ឬ��ប
ំ ��រ េហើយមនុស្សមួ យ្រក �មេទៀតទទួល�នរបស់មួយេ����សុប
ី ូ (placebo) ឬរបស់អ�ីមួយ
ែដលេមើលេ�ដូ ច�ឱសថ ឬ��ប
ំ ��រប៉ុែន�មិន�ន្របសិទ��ពអ� ីេឡើយ។ �ញឹក�ប់បំផត
ុ អ� កចូលរ ួម្រត�វ�ន
កំណត់ឲ្យទទួលឱសថឬ��ប
ំ ��រែដលសកម� ឬ��សុីបូេ�យមិន�នែបងែចកច�ស់�ស់ ដូ េច� ះ្រកម�ំ
�
ងពីរ
�នស�ព្រសេដៀង��បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ �ំងអ� កចូ លរ ួម ឬអ� ក្រ�វ្រ�វនឹងមិនដឹង� េតើ
អ� កចូ លរ ួមកំពុងទទួល�ន��សុីបូ ឬ�រព��លពិត្រ�កដេ�ះេទ។ េធ� ើដូេច� ះ លទ�ផលមិន�ន�ពលេម� �ង
េ�យ�រ�រសង្ឃឹម ឬ�ររ�ពឹង�នឹងរកេឃើញអ�ម
ី ួ យ េហើយ�រសិក��ច្រ�ប់�ន� េតើ�រព��ល
ឬ��ប
ំ ��រពិត��ន្របសិទ��ពែមនឬេទ។ អ� កគួរែតចង់យល់ឲ្យ្រ�កដពីរេបៀបែដលមនុស្ស្រត�វ�នកំណត់
េ��ន់្រក �មខុសៗ��េ�ក��ង�រសិក�េនះ និងអ�ែី ដល្រត�វ�នផ�លឲ
់ ្យអ�កចូ លរ ួមេ�ក��ង្រក �មខុសៗ��េ�ះ។

•

េតើេគ�ន�យតៃម�អំពស
ី ុវត�ិ�ពរបស់��ប
ំ ��រ ឬ�រព��លេនះរួចេហើយឬេ�?
េបើដូេ��ះ អ� កនឹងចង់ដឹង�េតើ��ប
ំ ��រ ឬ�រព��លេនះ�នឆ�ង�ត់�រេធ� ើេតស� ដំ�ក់�លមុនែដល�ន
�យតៃម� អំពស
ី ុវត� ិ�ពរបស់�រ ួចេហើយឬេ�។ ែស� ងយល់ពផ
ី លប៉ះ�ល់អខ
� ី � ះ េបើ�ន ែដល្រត�វ�នរកេឃើញ
ក��ងអំឡ�ង�រសិក�ដំ�ក់�លមុន។ េបើមិន�នេទ អ� ក្រត�វពិ�រ�� េតើអ�កចង់ចូលរ ួម
ក��ង�រកំណត់អំពីសុវត��
ិ ព និងផលប៉ះ�ល់របស់��ប
ំ ��រ ឬ�រព��លេនះឬេទ ឬចង់រង់�ំរហូ តដល់
ចំណុច�ំងេនះ្រត�វ�ន�យតៃម�រ ួច។

•

េតើ�រសិក �េនះនឹង�នរយៈេពលយូរប៉�
ុ � និងេតើ�នឹងេ្របើរយៈេពលប៉ុ��ន?
សូ មពិនិត្យេមើលេដើម្បីដង
ឹ � េតើអ�ក�ចប���ល�រ�កល្បងេនះេ�ក��ង�លវ ��គរបស់អ�កឬេទ។
�រ�កល្បង�ច�នរយៈេពលខ� ី ឬែវង និងេ្របើ្រ�ស់េពលេវ�របស់អ�កក��ងរយៈេពលខុសៗ��
ក��ងមួ យស��ហ៍ ឬមួ យែខ។

•

េតើខ��ំ្រត�វេធ�ើអ�ីខ�ះ ?
េគ្របែហល�េស� ើឲ្យអ�កេធ� អ
ើ �ខ
ី ុសៗ��ក��ងអំឡ�ង�រ�កល្បង េហើយ���រសំ�ន់ ែដលអ� កដឹងពីេរឿងេនះ
ទុក�មុន។
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ជំងឺ COVID-19
េសចក� ែី ណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�ប់�រម� ណេ៍ លើ�រព្យ�លលក� ណៈវជ�
� ��ស� /�រ�កល្ប
ង��ំប��រ
•
•

េហតុអ�ី�ន�េគេស�ើឲ្យខ��ំចូ លរួម?
អ� ក្របែហល�ឆ� ល់� េហតុអ�
� ី ន�េគេ្រជើសេរសអ�
�
ក�ពិេសស។ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វ�ប់ប��ល
�
្របេភទមនុស្សខុសៗ��េ�ក��ង�រ�កល្បង��។
េតើខ��ំនឹងទទួ ល�នសំណងេដើម្បីចូ លរួមែដរឬេទ?
សូ មែស� ងយល់� េតើអ�ក�ចនឹងទទួល�នេ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� ដូ ច��ត�ដូ (gift card) ឬប��ន់ៃដ
ស្រ�ប់ប�រ� េ��អ� ីមួយេដើម្បីចូលរ ួមក��ង�រ�កល្បង និង/ឬទទួលសំណងស្រ�ប់�រចំ�យ��
ដូ ច��រចត�នយន� ។

•

េតើ�ន�និភ័យ (េ្រ�ះ��ក់) អ� ីខ�ះ ស្រ�ប់ខ��ំ?
េ�ះបី��រ�កល្បងលក� ណៈវ �ជ���ស� (clinical trial) ្រត�វែត
េរៀបចំឲ្យ�នសុវត��
ិ ពបំផុត�មែដល�ចេធ��
ើ នក៏េ�យ �ែតងែត�នករណីែដល�ចេកើតេឡើង ឬ
�និភ័យៃនផលប៉ះ�ល់ ឬ្របតិកម�មិនល� ែដលមិន�នរ�ពឹងទុកមុន។ ���រសំ�ន់ែដលអ�ក្រត�វប��ក់�
េតើេគ�ន�កល្បងអំពស
ី ុវត� ិ�ព�មូ ល��នរបស់ឱសថ ឬ��ប
ំ ��រ�លពីមុនេហើយឬេ� និង�េតើ
ផលប៉ះ�ល់ ឬ្របតិកម� �នេកើតេឡើងឬេទ។

•

្របសិនេបើ�នអ� ីមួយែដលមិន�នរ�ពឹងទុកេកើតេឡើងេលើខ��ំ េតើខ��ំនឹងទទួ ល�ន�រែថ�ំសុខ�ព
ស្រ�ប់ប��េនះ�ន�៉ងដូ ចេម�ច ? េតើខ��ំនឹងេ��ន់គ� ីនិក ឬជួប�មួ យ្រគ�េពទ្យែដលខ��ំែតងែតជួបឬ?
អ� ក�នសិទ�ិដឹង� េតើអ�កនឹងទទួល�រែថ�ំ�៉ងដូចេម� ច ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រ�េ�យ�រអ�ម
ី ួយ
ែដលេកើតេឡើងេ�ក��ង�រ�កល្បងេ�ះ។

•

េតើ�នអត�្របេ�ជន៍អ�ីខ�ះ ស្រ�ប់ខ��ំ?
ជួន�ល ��នអត� ្របេ�ជន៍ដល់អ�កេ�យ��ល់ស្រ�ប់�រចូ លរ ួមក��ង�រសិក�មួ យ ដូ ច��រែថ�ំ
ឬ�រេធ� ើេតស� បែន� មែដល�ធម� �គឺមិន�ន និងជួន�លអត�្របេ�ជន៍គ្រឺ �ន់ ែតជួយែស� ងរក�រព��ល
ឬ��ប
ំ ��រែដល�ន្របសិទ��ពស្រ�ប់ជំង�
ឺ តត�តសកលេនះប៉ុេ�
� ះ។ ��នអត� ្របេ�ជន៍�រម
ួ
ស្រ�ប់្រប�ជនេ�ក��ង Los Angeles េ�េពលែដល��ប
ំ ��រ ឬ�រព��លែដល�ន្របសិទ��ព
្រត�វ�នរកេឃើញ។

•

េតើ�នឹង�នអ� ីេកើត េឡើង ្របសិនេបើខ��ំេ្រជើសេរ �សមិនចូ លរួម ឬខ�ំ�ដ កខ� �នេចញពី�រ�កល្បងេនះ?
េតើខ��ំនឹង�ត់បង់�រែថ�ំសុខ�ព ឬអត�្របេ�ជន៍េផ្សងៗេទៀតែដរឬេទ?
�រសេ្រមចចិត�របស់អ�កក��ង�រចូលរមក
ួ � � ង�រ�កល្បងលក�ណៈវ �ជ���ស� (clinical trial)
គឺ�្រស័យេលើអ�ក�ំង្រសង។
� អ� កមិនគួរ�ត់បង់អត� ្របេ�ជន៍�មួយដូ ច� Medi-Cal/Medicare/�រ��
��ប់រងសុខ�ពែដលអ� កកំពុងទទួល�ន ឬជួបប��ក��ងរូប�ព�មួយេឡើយ ្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរស
�
មិនចូ លរ ួម ឬដកខ� �នេចញេ�េពល�មួ យ។

ចូ រចង�ំ – �ំងេនះគឺ្រ�ន់ែត��រផ�ល់េ�បល់ប៉ុេ�
� ះ!
អ� ក�ចនឹង�នសំណួរេ្រចើនេទៀត ែដលអ� កចង់សួរេ�អ� កេរៀបចំ�រសិក�េ�ះ។ អ� កមិនគួ រ�ន�រម�ណ�
៍ �ន
ស��ធក��ង�រចូ លរ ួមក��ង�រសិក��មួ យេឡើយ រហូ ត�ល់ែតេគេឆ� ើយសំណួរ�ំងអស់របស់អ�ក។ អ� ក្រ�វ្រ�វមិន�ច
�ប់ប���លអ� កេ�ក��ង�រសិក�មួយ�នេឡើយ លុះ្រ�ែតពួ កេគ្រ�កដ�ពួ កេគទទួល�ន�រយល់្រពមេ�យ
�នទទួលព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់របស់អ�ក ែដល�នន័យ�ពួ កេគ�នពិនិត្យេមើល�រសិក�
ឬ�រ�កល្បង�មួ យអ� កេឡើង វញ
� �ប់ប��ល
� �ំង�និភ័យ (េ្រ�ះ��ក់) និងអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រចូ លរម
ួ និង�ន
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កយល់អព
ំ ីព័ត�
៌ នេវជ���ស� ែដល�នែចករ�ែលក�មួ យអ� ក�ំង្រស �ង។ ពួ កេគក៏្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ
ពន្យល់� �រសេ្រមចចិត�ចូលរមគឺ
ួ ��រស� ័្រគចិត��ង
ំ ្រស �ង។
ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ�រឆេ�កែដល�ចេកើត�នេឡើង។ អ� ក្រ�វ្រ�វមិនគួ រេស� ើឲ្យអ�កបង់ៃថ�េដើម្បីចូលរមក
ួ � � ង�រ
្រ�វ្រ�វេទ ឬេស� ើសុំព័ត៌�នឯកជនដូ ច�េលខសន� ិសខ
ុ សង�ម (social security number) េលខគណនីធ��រ ឬ
��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�កេឡើយ។
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