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ឧបករណ៍ប្បមូលសណំាកតាមផ្ទះដដើមបីដ វ្ ើដតសត រកដមដោគ SARS-CoV-2  
សំណួរសួរញកឹញាប់ (FAQ) 

 

តេើអ្វ ីតៅជាឧបករណ៍តេស្ត ប្បមូលស្ំណាកតាមផ្ទះ? 

ឧបករណ៍ដតសត ប្បមូលសំណាកតាមផ្ទះអាចឱ្យអនកដ វ្ ើការប្បមូលសំណាកដៅតាមផ្ទះ ទងំព្ីប្ចមុះ 

ឬទឹកមាត់របស់អនក ដដើមបីយកដៅដ វ្ ើដតសត រក SARS-CoV-2 ដដលជាវរុីសបងកឱ្យមា្ជំងឺកូវដី19 (COVID-

19)។ ដំដណើរការទងំដ្ះព ំមមនជាការដ វ្ ើដតសតតាមផ្ទះដទ សំណាកដដលអនកប្បមូលបា្ប្តូវដតបញ្ជ ូ្

ដៅកា្់ម ទ្ ីរព្ិដោ្្៍ដដើមបីដ វ្ ើដតសត ។ ប្កមុហ ុ្ដ វ្ ើដតសត ្ឹងផ្ដល់ព័្ត៌មា្ជូ្អនកអំព្ីលទធផ្លដតសតថា 

 វ ជ្ជមាមា្ ឬអវ ជ្ជមាមា្ដមដោគ SARS-CoV-2។ 

 

តេើខ្ញ ំប្េវូត វ្ ើដូចតមេចតដើមបទីទួលបានឧបករណ៍តនះ? 

មា្ប្កមុហ ុ្ជាដប្ចើ្ដដលផ្លិតឧបករណ៍ប្បមូលសំណាកតាមផ្ទះ។ អនកអាចដសន ើឱ្យបុគគលិកដសវា 

ដែទសំុខភាព្ដណនាំឧបករណ៍ដ្ះមួយដប្គឿង ឬចុចដលើ In Vitro Diagnostics EUAs 

រចួទញចុះដប្កាមដៅដល់ដផ្នកដដលមា្ោា ក “EUAs លកខណៈបុគគល 

សប្មាប់ការដ វ្ ើដតសត ដោគវ ជ្្ ិចឆ ័យម ូ ដលគុលរកដម 

ដោគ SARS-CoV-2”  (Individual EUAs for Molecular Diagnostic Tests for SARS-CoV-2)” 

ដហើយវាយពាកយ “ប្បមូលតាមផ្ទះ” (home collection) ដៅកន ុងប្បអប់ប្ោវប្ជាវ។ 

មា្ដតឧបករណ៍ប្បមូលសំណាកដដលមា្ការអ្ុញ្ញា តព្ីរដឋបាលអាហារ ្ិងឱ្សែ (Food and Drug 

Administration, FDA) ប ុដណាណ ះ ដដលប្តូវបា្ដាក់បញ្ច លូដៅកន ុងបញ្មា ីដ្ះ។ 

ប្បសិ្ដបើអនកដប្បើប្បាសឧ់បករណ៍ដដលព្ុំមា្ដៅកន ុងបញ្មា ីដ្ះ ដនាះលទធផ្លរបស់អនកអាច្ឹងគ្មា ្ភាព្

សុប្កឹត។ 

 

ដៅដព្លអនកចូលដៅកា្់ដវបោយត៍សប្មាប់ប្កមុហ ុ្ដ វ្ ើដតសត ដដលអនកចង់បា្ អនក្ឹងប្តូវោកសួរ

កប្មងសំណួរប្តួតព្ិ្ិតយមួយចំ្ួ្។ ដដាយដផ្ែកដលើចដមា ើយរបស់អនក អនកអាច្ឹងទទួលបា្ការអ្ុ 

ញ្ញា តឱ្យទិញឧបករណ៍ដតសត ។ ដៅកន ុងករណីមួយចំ្ួ្ ដូចជាប្បសិ្ដបើដោគសញ្ញា របស់អនក

ប្តូវបា្ចាត់ទុកថា ង្្់ ង្រ ដនាះអនក្ឹងប្តូវដណនាំឱ្យទក់ទងដៅដវជមាបណឌ ិតរបស់អនកជំ្ួសវ ជ្ញ។ 

អាប្ស័យដៅដលើប្កមុហ ុ្ 

អនកអាច្ឹងប្តូវរង់ចាំប្គូដព្ទយដដើមបីព្ិ្ិតយដមើលចដមា ើយរបស់អនកចំដពាះសំណួរប្តួតព្ិ្ិតយ 

មុ្ដព្លអនកអាចទិញឧបករណ៍ដ្ះបា្។ ឧបករណមួ៍យចំ្ួ្អាចឱ្យអនកដ ា្ ើយសំណួរប្តួតព្ិ្ិតយជ ំ

្ួសកូ្របស់អនកបា្។ បនាទ ប់ព្ីអនកបង់ថ្ែាឧបករណ៍តាមអ្ឡាញរចួ 

ដនាះឧបករណ៍្ឹងប្តូវដឹកជញ្ជ ូ្ ដៅឱ្យអនក។ ប្កមុហ ុ្ដតសត ដផ្េងគ្មន មា្ដព្លដវលាដឹកជញ្ជ ូ្ ខុសគ្មន ។ 

 

តេើខ្ញ ំប្បមូលស្ណំាកយ៉ា ងដូចតមេច? 

ការដ វ្ ើដតសត ដផ្េងគ្មន  តប្មូវឱ្យដប្បើវ ជ្្ ីោន្រសត ប្បមូលខុសគ្មន  

ដហើយការដ វ្ ើដតសត ្ីមួយៗមា្ការដណនាំសប្មាបក់ារប្បមូលសំណាករបស់អនក។ ដព្លខាះ 

អនក្ឹងប្បមូលសំណាកពី្ដផ្នកខាងដប្កាមប្ចមុះរបស់អនក (“ចុងរ ធ្ ប្ចមុះ” (anterior nares)) 

ដហើយដព្លខាះដទៀត ព្ីទឹកមាត់របស់អនក។ CDC មា្ដគ្មលការណ៍

ដណនាំអំព្កីារប្បមូលសំណាកព្ីចុងរ ធ្ ប្ចមុះ (anterior nares)។ ឧបករណ៍ទងំដ្ះមួយចំ្ួ្ មា្ជា

 វដីដអូដណនាតំាមដវបោយត៍សប្មាប់ឱ្យអនកដមើល 

ដហើយមួយចំ្ួ្ដទៀតតប្មូវឱ្យអនកផ្ដល់ដសវាដែទសុំខភាព្សដងកតដមើលអនកប្បមូលសំណាកតាមរយៈវដីដអូ

ឆាត (video chat)។ 

 

តេើខ្ញ ំដឹកជញ្ជ នូស្ំណាករបស្់ខ្ញ ំតៅមនទ ីរពិតោ្ន៍យ៉ា ងដូចតមេច? 

ឧបករណ៍្ ីមួយៗមា្ការដណនាំអំពី្រដបៀបដឹកជញ្ជ ូ្ សំណាកប្តឡប់ដៅវ ជ្ញដដាយដប្បើប្បាស់ោា កដឹកជញ្ជ ូ

្បង់ប្បាក់ជាមុ្ ្ិងកញ្ច ប់ដដលបា្ផ្ដល់ជូ្។ ជាទូដៅ អនកប្តូវដឹកសំណាកប្តឡប់ដៅវ ជ្ញ

ដៅកន ុងថ្ែងដដលអនកប្បមូលសំណាកដនាះដតមដង 

ដហើយម ទ្ ីរពិ្ដោ្្៍មួយចំ្ួ្មិ្ទទួលការដឹកសំណាកដៅចុងសបាដ ហ៍ដឡើយ។ 

ដៅដព្លអនកដរៀបចំសំណាករបស់អនកដដើមបីដឹកជញ្ជ ូ្ ដៅម ទ្ ីរពិ្ដោ្្៍ 

អនក្ឹងចាំបាច់ប្តូវយកសំណាកដនាះដៅទីតាំងទមាា ក់ដដលបា្កំណត់ដៅកន ុងដសចកដ ីដណនាំ 

ដូចជាប្បអប់ទមាា ក់ FedEx។ 

 

តេើខ្ញ ំនឹងទទួលលទធផ្លរបស្់ខ្ញយំ៉ា ងដូចតមេច? 

ប្កមុហ ុ្ដតសត ្ឹងប្បាប់អនកអំព្ីរយៈដព្លដដលអនក្ឹងទទួលបា្លទធផ្លរបស់អនក។ 

អនកអាចមា្ឱ្កាស្ិយាយជាមួយបុគគលិកពាក់ព្័ ធ្តាមទូរស័ព្ទ 

ឬតាមវដីដអូឆាតអំពី្លទធផ្លរបស់អនក។ ប្បសិ្ដបើការដ វ្ ើដតសត របស់អនករកដ ើញថាមា្ដមដោគ SARS-

CoV-2 បុគគលិកពាក់ព្័ ធ្ ដៅប្កមុហ ុ្ដ វ្ ើដតសត ្ឹងប្បាប់អនកអំព្ីជំហា្ដដលប្តូវអ្ុវតតបនាទ ប់។ 

ដយាងតាមចាប់ លទធផ្លរបស់អនក្ឹងប្តូវោយការណ៍ដៅនាយកដាឋ សខុាភិបាលកន ុងមូលដាឋ ្របស់អនក 

ដដល្ឹងព្ាយាមទក់ទងដៅអនកប្បសិ្ដបើលទធផ្ល 

ដតសត របស់អនករកដ ើញថា វ ជ្ជមាមា្ដមដោគ។ 

 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas#individual-molecular
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/COVID-19-anterior-self-swab-testing-center.pdf
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តេើខ្ញ ំគួរត វ្ ើដូចតមេចប្បស្ិនតបើលទធផ្លតេស្ត របស្់ខ្ញ ំវជិជមាន? 

• សូមទក់ទងដៅបុគគលិកដផ្នកដែទសំុខភាព្របស់អនក។ 

• សូមោន ក់ដៅផ្ទះរហូតទល់ដតអនកបំដព្ញតាមលកខខណឌទងំបីដូចខាងដប្កាម (ឬ សូមដមើល 

ដសចកដ ីដណនាំសប្មាបក់ារដាក់ខល ួ្ ដៅដាច់ដដាយដឡក) (instructions for isolation)៖ 

1) រយៈដព្លយា ងតិច 10 ថ្ែងបា្ក ា្ងផ្ុតចាប់តាំងព្ដីោគសញ្ញា របស់អនកបា្ចាប់ដផ្ដើម ឬ

ប្បសិ្ដបើអនកព្ុំធ្លា ប់មា្ដោគសញ្ញា ដទ គឺរយៈដព្ល 10 

ថ្ែងបា្ក ា្ងផ្ុតចាប់តាងំព្ីអនកបា្ប្បមូលសំណាកដដលដ វ្ ើដតសត ដ ើញមា្ដមដោគ។  

2) រយៈដព្លយា ងតិច 24 

ដមា ងបា្ក ា្ងផ្ុតចាប់តាំងព្ីអនកឈប់ដដដ ខល ួ្ ដដាយព្ុំបា្ដប្បើថាន បំញ្ច ុ ះកដដដ ។ 

3) ដោគសញ្ញា ដផ្េងៗដទៀតបា្លែ ប្បដសើរ។ 

• សូមដមើលដសចកដ ីដណនាំអំព្កីារដ វ្ ើចតាត ឡីស័ក (quarantine instructions) 

ទងំដ្ះជាមួយអនកដដលបា្ប ះពាល់ជិតសន ិទធ (close contacts)។ 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-quarantine-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/clinical-guidance/close-contact-definition-2020.10.20.pdf

