MCQ OBG
Part C- Selected: 227 MCQs/ 43 pp
1

ស្ដ្រីម្មាក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ គិ ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពគិ ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា ្គូគពទយរប្់
រត្់ ណដល និង ្ាំរាលបុ្ត្គអាយរត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ ផង ។្បូនរប្់ រត្់ម្មនទាំហាំគ្ាើនិង ១០អាទិត្យ គបើ
តាមការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនិងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញ ថា្ុខ
ភាពរត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
ស្តសរីម្ោទជាសំនួរសួរអនកអំ ពីគម្រោងសរោលម្ៅម្ពលមដលោត់ មកពិ និតយដំ បូងម្នោះ
ម្ហើយសួរអំ ពីឥរ ិយាបែអនក ចំ ម្
ម្

ោះគូ រស្សករមដលោនគ៌ ភចង់ ចូលរួមសំម្រច ចិ តឋកុងការឈឺ
ន

ោះ និ ងសរោល ម្តើ អនកម្ឆលើយយា៉ា ងណា ?

A

គម្រោងសរោលមិ នមមនជាគំ និតលអម្ោយជាធមមតាអវីៗមិ នដូ ចគម្រោងនិ ងម្ធវើម្ោយ
គូ ស្សករខកចិ តឋ

B

C

គម្រោងសរោល មិ នមមនជាគំ និតលអម្ោយជាញឹកញាប់ វាោចនំដល់កំហុសមដល
មិ នោចម្ោោះស្ាយបាន ចំ ម្

ោះគូ ស្សករ ។

គំ ម្ោងសំោលរតូវមតម្ជៀសវាងម្ោយផលវ ិបាក និ ង ការាលប់ ជុំវ ិញការ
សំោលោនការម្កើ នម្ឡើងម្រចើ នជាទូ ម្ៅ

D

គម្រោងសរោល ជាគំ និតលអណាស់ ម្ោយអវីរបរពឹ តឋម្ៅតាមការម្រោងទុ ក

E

គម្រោងសរោលជាគំ និតលអ ម្ោយវានំ ឳ្យគូ ស្សករបានចូ លរួមកនុងការ

សរោល

កូ នរបស់ោត់ និ ងោចជាមផនកដ៏ ោនារៈសំខាន់ ននការមែទំគភ៌ មុ នសំោល និ ង
ម្រកាយសំោលផង

2

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពិគ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា្គូគពទយរប្់
រត្់ ណដលនឹង្្ម្មលបុ្ត្គអាយ រត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ផង ។្បូនរប្់រត្់ម្មនទាំហាំគ្ាើនិង ១០អាទិត្យ គបើ
តាមការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនិងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញ ថា្ុខ
ភាពរត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
ស្តសរីម្ោទសួរអនកអំ ពីទោលប់ ននការោក់ បញ្ូច លម្សរូម
៉ា តាមសរនសឈាមម្ពល ឈឺម្
ល។ ចំ ម្

A

ោះទោលប់ ម្នោះ ម្តើគំនិតខាងម្រកាមណាមួ យមដលខុ ស ?

ការោក់ ម្សរម
៉ាូ តាមសរនសឈាមជាទោលប់ ម្នោះ មិ នរ ំខានដល់ការផ្លលស់បូររ
ភាពស្តសរី ម្ៅដំណាក់ កាលទី មួយននការឈឺម្

B

ម្បើសិនោនម្ធវើEpiduralកុំឱ្យឈឺម្

C

ម្បើសិនជាដំ ណាក់ កាលទី មួយននការឈឺម្

D

E
3

ោះសំោ

សរនសឈាម គួ រមតោន ម្ដើមបីការ

ាាន

ោះសំោលម្ទ។

ោះម្នោះ ការោក់ សរនសរតូវោនជាការោំបាច់
ោះសំោលអូ សបនលយ ម្នោះ ការោក់

រការខវោះជាតិ ទឹក ។

ម្បើអនកជំ ងឺោនរបវតឋិ ធ្លលក់ ឈាមម្រកាយសំោលធងន់ធង ម្នោះការោក់ សរនសឈាម គួ រ
មតោន។

គំ និតទំងអស់ខាងម្លើ សុទធមតមិ នខុ ស

ស្ដ្រីម្មាក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពិគ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា ្គូគពទយរប្់
រត្់ ណដល និង ្ាំរាលបុ្ត្គអាយរត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ផង ។្បូនរប្់ រត្់ម្មនទាំហាំគ្ាើនិង ១០អាទិត្យ គបើ

តាមការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនិងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញថា្ុខភាព
រត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
ស្តសរីរបាប់ អនកថា ម្នោះសំខាន់ ណាស់សំោប់ ោត់ មដលសំោលកូ នតាមធមមជាតិ និ ងមិ នចង់ រតូវ
ថានំសណ្ំរ ឬោល់ ថានំមដលោចប៉ា ោះ

A

B

ល់ដល់ទរក ។ម្តើ អនកម្ឆលើយដូ ចម្មឋច ?

ស្តសឋីមូយចំ នួនគឹ តថាម្គមិ នចង់ រតូវថានំសណ្ំ រ រ ឺ ថានំោក់ ឆឹ អងខនងម្ទ ប៉ាុ មនឋភាគម្រចើ នបាន
ផ្លលស់ បូឋរគំ និតម្នោះ។

ការោក់ ថានំសណ្ំរ តាមសរនសឈាម ោនសុវតាិភាពម្ពញម្លញ និ ង ោមនផលវ ិបាកម្ទ

C

ការោក់ ឆឹអងខនងម្ោយសពឹកបាត់ ឈឺ មិ នោនផលវ ិបាកយូរមកម្ហើយ
ម្ហើយោនសុវតាិភាពម្ពញម្លញ។
ការអមងអល ការឈរកនុងទឹ កម្ដឋឧណ្ហៗ ការផ្លលស់ បូឋរជំ ហរ និ ងការម្ដើ រជាមូ យនិ ងការ

D

E
4

តាមោនសង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកោចម្របើ បានម្ដើ មបីកាត់ បនាយការឈឺម្ៅម្ពលឈឺម្

ោះ

សំោល
ទុ កម្ោយរគូម្ពទយជាអនកជួ យសម្រមច

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពិគ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា ្គូគពទយរប្់
រត្់ណដលនិង្ាំរាលបុ្ត្គអាយរត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ផង។ ្បូនរប្់រត្់ម្មនទាំហាំគ្ាើនិង ១០អាទិត្យ គបើតាម
ការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនឹងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញ ថា្ុខភាព
រត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
គូ រស្សករទំងពី រោនសំម្ណ្ើរពិ ម្សសមដលម្គបមនាមម្លើគំម្ោងសំោលម្ៅម្ពលមកតាម
ោនគភ៌ ម្ៅ ៣៦ ោទិ តយតាមមណ្នំម្ោយមិ តឋោត់ ។ ម្តើ ចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមូ យមដល
មិ នគូ រម្ោយជាម្យាបល់?

A

ោនោឋយស្តសរីម្ៅជាមូ យម្ដើមបីោំរទ

B

អនុ ញ្ញដតម្ោយឪពុ កកាត់ ទងផចឹត

C

ោក់ ទរកម្ោយម្ៅមុ ននឹ ងឲ្យ វ ីតាមី ន K និ ងោក់ ថានំមភនក

D

E

អនុ ញ្ញដតឲ្យម្រៀបគម្រោងសរោល មិ នគិ តពី ករណ្ីបនាន់
ណាមួ យមដលោចម្កើតោន
បងអង់ម្ពល ៣០ វ ិនទី ម្ដើមបីោបទងសុក

5

ស្ដ្រីម្មាក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពិគ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា ្គូគពទយរប្់
រត្់ ណដល និង ្ាំរាលបុ្ត្គអាយរត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ផង ។្បូនរប្់ រត្់ម្មនទាំហាំគ្ាើនិង ១០អាទិត្យ គបើ
តាមការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនិងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញ ថា្ុខ
ភាពរត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
គូ ស្សករទំងពី រោនសំណ្ួរចុ ងម្រកាយ មដលទក់ ទង និ ង ការកាត់ ទវរោស(épisiotomie )
ជាទោលប់ ។ ម្គនិ យាយថា ភាគម្រចើ នការម្នោះមិ នោំបាច់ ម្ទ។ម្តើ របម្យាគខាងម្រកាមណា
មួ យ ទក់ ទងនិ ងការកាត់ ទវរោសមដលរតឹ មរតូវ?

A

ការឈឺដោយការកាត់ ទ្វវរមាស(épisiotomie )អាចឈឺខ្លាំងដ
ដោយទ្វវររដ កដពលសាំរាល ។

ើយយូរជាងការដដលឈឺ

B

ការដដរជួ សជុ ល Episiotomie ឆាប់ ជា ជាងការរដ

C

ការឈឺចាប់ ដពលរួមដភទដរកាយការរដ
ដរកាយការកាត់ទ្វវរ (épisiotomie )

D

ការកាត់ ទ្វវរមាស (épisiotomie )កាត់ បនថយអរាននបញ្ហ
ា ទ្វក់ ទងនិ ងភាពធូ រននរតគាក

កដពលសាំរាល

កទ្វវរមាសដពលសាំរាលមានសភាពឈឺជាង

ការកាត់ ទ្វវរមាស (épisiotomie )កាត់ បនថយនូ វអរាននការរដ កទ្វវរមាសដល់កាំរ ឹត៣
និ ងកាំ រ ឺត៤
ស្ដ្រីម្មាក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពិគ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
E
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រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា ្គូគពទយរប្់
រត្់ ណដល និង ្ាំរាលបុ្ត្គអាយរត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ផង ។្បូនរប្់ រត្់ម្មនទាំហគាំ ្ាើនង
ិ ១០អាទិត្យ គបើ
តាមការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនិងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញ ថា្ុខ
ភាពរត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាខលោះមដលជាលកខ័ខ័ណ្ឍថារតូវម្ធវើ ការកាត់ ទវរោស (épisiotomie ) ?

A

សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកមិ នធ្លន ម្ៅដំ ណាក់ កាលទី ២ ននការឈឺម្

B

ោឋយោនជំ ងឺម្បោះដូ ងធងន់ធងរ ។

C

ការសំោលោនអនរោគមម្ោយម្របើ forceps។

ោះសំោល ។

D

E
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ការសំោលមដលទរកម្កើ តម្ចញោចជាប់ ាម ( shoulder dystocia / dystocia de l’
épaule )

របម្យាគខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្រីម្មាក់អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គោយម្មនគភ៌ ១០ អាទិត្យគដើមបីពិគ្រោះតាមោនគភ៌ដាំបូងរប្់
រត្់។ រត្់្ត្ូវបានណែនាំគោយមិត្ររប្់រត្់ណដលធ្លាប់ជាអ្ត្ិថិជនរប្់អ្នក ។ រត្់ចង់បានអ្នកជា ្គូគពទយរប្់
រត្់ ណដល និង ្ាំរាលបុ្ត្គអាយរត្់ ណថទាំបុ្ត្រប្់រត្់ផង ។្បូនរប្់ រត្់ម្មនទាំហាំគ្ាើនិង ១០អាទិត្យ គបើ
តាមការពិនិត្យគមើលគោយស្ទទបនិងដដ។ រត្់ម្មន្ាំពាធឈាម ១០០/៧០ mmHg។ ការពិនិត្យ បង្ហាញ ថា្ុខ
ភាពរត្់ម្មន្ភាពធមាតាទាំងអ្្់ ។
ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលនិ យាយពី វតឋោន រ ឺ អវតឋោន ននអនកជួ យោំរទ
ម្ពលឈឺម្

A

វតឋោនននអនកជួ យោំរទម្ពលសំោល កាត់ បនាយតំ រវូ ការ ថានំបំបាត់ ការឈឺោប់ ម្ពលសំ

B

វតឋោនននអនកជួ យោំរទម្ពលសំោល កាត់ បនាយតំ រវូ ការ ការសំោលម្ោយសំភារៈ

C

8

ោះសំោលជាការរតឹ មរតូវ ?

ោល

ដូ ចជា forceps ឬបូ មជប់

វតឋោនននអនកជួ យោំរទម្ពលសំោលកាត់ បនាយអរតាននការវោះកាត់ យក
កូ ន

D

វតឋោនននអនកជួ យោំរទម្ពលសំោល បម្ងកើននូ វហានិ ភ័យននវ ិវាទផលូវចាប់ ទក់ ទងនិ ង

E

វតឋោនននអនកជួ យោំរទម្ពលសំោល ម្ធវើឱ្យស្តសឋីកាន់ មតរពួយបារមភ

ការម្ធវសរបមហស

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៣០ ឆ្ន ាំ មកបនទប្់ ពិគរោះជាំងឺរប្់អ្នក និង គរៀបរាប់អ្ាំពីបាំែងចង់ម្មនដផទគពាោះ ។ រត្់មិនណដលម្មន
គភ៌គទ គហើ យមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពរាុដាំ រ៉ៃណដរ ។ រត្់មិនធ្លត្់គទ គហើ យហាត្់្បាែគោយគទៀងទត្់ ។ គដើមបីចង់ដឹង
ពត្៌ម្មនគ្ចើនគទៀត្ បញ្ហាខាងគ្កាមគនោះ្ត្ូវបានគលើកគ ង
ើ ។
អនកពិ ភាកាជាមូ យអតិ ែិជនរបស់អនក អំ ពីកតាឋម្រោោះថានក់ មដលោនផលប៉ា ោះ

ល់ដល់កូន ។

ម្តើបណា
ឋ កតាឋខាងម្រកាមណាមួ យមដលជាកតាឋ បម្ងកើន ម្រោោះថានក់ ម្ពលោនគ៌ ភ ?

A

ជំ ងឺកាមម្ោគ

B

ធ្លត់

C
D
E
9

កំ ពង់ ម្របើ ថានំ isoretinoins

ជាតិ ខាលញ់ (Cholesterol)កនុងឈាម ម្ឡើងខពស់

ចំ ណ្ុចA និ ងC

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៣០ ឆ្ន ាំ មកបនទប្់ ពិគរោះជាំងឺរប្់អ្នក និង គរៀបរាប់អ្ាំពីបាំែងចង់ម្មនដផទគពាោះ ។ រត្់មិនណដលម្មន
គភ៌គទ គហើ យមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពរាុដាំ រ៉ៃណដរ ។ រត្់មិនធ្លត្់គទ គហើ យហាត្់្បាែគោយគទៀងទត្់ ។ គដើមបីចង់ដឹង
ពត្៌ម្មនគ្ចើនគទៀត្ បញ្ហាខាងគ្កាមគនោះ្ត្ូវបានគលើកគ ើង ។
ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលជាកតាឋោន ម្រោោះថានក់ ម្ពលោនគ៌ ភ ?

A

ោនរបវតឋិ ជក់ បារ ី មដលបានឈប់ ២ មខម្ហើយ

B

ោនរបវតឋិ ហឹងាពី នដគូ

C

ោនរបវតឋិរគួារ ោនជំ ងឺម្បោះដូ ង សរនសឈាម

D

ោនការម្សពម្រគឿងស្សវ ឹង ១ រ ឺ ២ ម្រកាយពី បំម្ពញកាង្វរ និ ង៣ រ ឺ ៤ ដងកនុង១ោទឹ តយ
។

E
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របម្យាគខាងម្លើមិនរតូវទំងអស់

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៣០ ឆ្ន ាំ មកបនទប្់ ពិគរោះជាំងឺរប្់អ្នក និង គរៀបរាប់អ្ាំពីបាំែងចង់ម្មនដផទគពាោះ ។ រត្់មិនណដលម្មន
គភ៌គទ គហើ យមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពរាុដាំ រ៉ៃណដរ ។ រត្់មិនធ្លត្់គទ គហើ យហាត្់្បាែគោយគទៀងទត្់ ។ គដើមបីចង់ដឹង
ពត្៌ម្មនគ្ចើនគទៀត្ បញ្ហាខាងគ្កាមគនោះ្ត្ូវបានគលើកគ ើង ។
ម្ៅម្ពលម្ធវើការពិ នឹតយ ម្តើការរកម្ឃើញណាមួ យមដល បម្ងកើនកតាឋម្រោោះថានក់ ម្ពលោនគ៌ ភ ?

A

សំ

B

សបូនបត់ ម្ៅម្រកាយ

C
D
E

ធឈាមម្ឡើងខពស់

ោនម្កើ តឬសដូ ងបាត
ខាងម្លើមដលបានម្រៀបោប់ ទំងអស់

មិ នមមនខាងម្លើមដលបានម្រៀបោប់ ទំងអស់

11

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៣០ ឆ្ន ាំ មកបនទប្់ ពិគរោះជាំងឺរប្់អ្នក និង គរៀបរាប់អ្ាំពីបាំែងចង់ម្មនដផទគពាោះ ។ រត្់មិនណដលម្មន
គភ៌គទ គហើ យមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពរាុដាំ រ៉ៃណដរ ។ រត្់មិនធ្លត្់គទ គហើ យហាត្់្បាែគោយគទៀងទត្់ ។ គដើមបីចង់ដឹង
ពត្៌ម្មនគ្ចើនគទៀត្ បញ្ហាខាងគ្កាមគនោះ្ត្ូវបានគលើកគ ើង ។
អតិ ែិជនម្រៀបោប់ របាប់ អនកថា បងស្សី ោត់ ោនកូ ន មដលោន បញ្ញ
ហ ឆអឹងខនង spina bifida .
ោត់ សួរអនកអំ ពីរបសិទិធភាពនន acide folique។

A

B

Acide foliqueរតូវម្គដឹ ងថា កាត់ បនាយ ភាពមិ នរបរកតី ននឆអឹងខនង រហូតដល់ ៦០ ម្ៅ
៧០ ភាគរយ ។

បរ ិោណ្នន acide folique ោនរគប់ រោន់ កុនង វ ិតាមី នសំោប់ ម្លបម្ពល
ោនគ៌ ភសំោប់ ករណ្ីម្នោះ។

C

ទរកមដលម្កើ តពី អនកជំ ងឺមដលោនហានិ ភ័យខពស់ចំម្

ោះបញ្ញ
ហ ឆអឹងខនងspina bifida

ដូ ម្ចនោះោត់ រតូវោប់ ម្ផឋើមម្លប acide folique ១២ មខមុ ន ម្ពលចង់
D

ោនគ៌ ភ ។
acide folique កាត់ បនាយការម្កើ តោនភាពមិ នរបរកតី ននឆអឹងខនងមរងម្ទៀត
ោចការ

E
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ប៉ាុ មនឋមិន

រ ការម្កើ តោនដំ បូងម្ទ។

ការម្របើ acide folique ម្ពលោនគ៌ ភម្ៅោនការជមជកោន

ស្ដ្រីម្មាក់អាយុ ៣៧ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគលើកដាំបូង ។
រត្់ចង់បានការពិនត្
ឹ យគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនរាល់ឆ្ន ាំ និង ការថត្្ុដន រាល់ឆ្ន ាំ ។
ការរបឹ កា ទូ លំទូលាយ សឋីពីការមែទំមុន ោនគ៌ ភ ោនបញ្ូច លនូ វ អវីមដលមចងខាងម្រកាម
ម្នោះ ?

A

ការពិ ភាកាសពវរគប់ អំពីការពនារកំ ម្ណ្ើត ម្ៅម្ពលមដលអនកជំ ងឺមិនចង់ ោនកូ ន
និ ងម្ពលមដលោត់ ម្ៅកនុងវ ័យបនឋពូជ ។

អនកជំ ងឺគូរមតោនការយល់ដឹងអំ ពីម្រោោះថានក់ ននការម្សពសុោម្ពលោន
B

នផាម្

ោះ( fatal alcohol syndrome) និ ងម្រោោះថានក់ ពីម្ពលោនគភ៌ ការជក់

បារ ី(មូ លម្ហតុ ននការសំោលកូ នមិ នរគម្បើ មខឫកូ នម្កើ តមិ នរគប់ ទមងន)់
C

ការពី នឹតយរកជមងឺកាមម្ោគ ម្រ
និ ង កូ នម្រដសបូន

D

អនម័ យោត់ ម្ធមញ ម្រ

E

ទំងអស់មដលោនខាងម្លើ

កូ នមដលោនទំ ងន់ តិច

ោះវាោចជាកតាឋនំ ឱ្យកូ នម្កើ តមិ នរគប់ មខ

ោះវាោចកាត់ បនាយការម្កើ តោនម្ឡើងននកូ នមិ នរគប់ មខ និ ង
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ស្ដ្រីម្មនកូនទី ១ ណដលគ៌ភម្មនអាយុ ៨ អាទិត្យ
ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២៤ ឆ្ន ាំ មកមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មនគ៌ភ៨ អាទិត្យ គដើមបីពិនិត្យដផទគពាោះដាំបូង។ រត្់្ុាំឱ្
យអ្នកជា្គូគពទយ្បចាំ្គួស្ទររត្់ និងគមើលណថរត្់គពលម្មនគ៌ភគនោះ ។ អ្នកយល់្ពមគមើលណថគភ៌គនោះតាម្ាំែូម
ពររត្់ ។ គពលពិនិត្យគ៌ភដាំបូង អ្នកពនយល់ពីទ្សនៈទូគៅរប្់អ្នកអ្ាំពីការណថទាំមុន្ាំរាល និង ជុាំវញ
ិ គពល្ាំរាល ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាម ណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

A

គឺ ចំនួនននការមកតាមោនពិ នឹតយនផាម្
ថានក់ ចំម្

B

ោះការមែទំគភ៌ ជារបោំ?

ោះ បានកាត់ បនាយកតាឋម្រោោះ

ោះស្តសឋីម្ោយមកម្ៅតិច

គឺ ម្ផ្លឋតម្ៅម្លើ សុខភាពទំងមូ ល និ ង សុខោលភាពននរគួារ រួម
ោន ឧបស័គគមផនកម្វជជាស្តសឋ មផនកចិ តឋាស្តសឋ មផនកសងគម និ ង បរ ិាាន មដលប៉ា ោះ

C

ដល់សុខភាព

ការផឋល់នូវការមែទំសុខភាព ោប់ ម្ផឋើម យូរតាំងពី មុនោនគ៌ ភ ពី ម្រ

ល់

ោះ វាោន

របម្យាជន៍ ដល់សុខោលភាព ទំងកាយ ទំងចិ តឋ ដល់ោឋយ និ ងទរក
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D

អវីៗខាងម្លើសុទធមតរតឹ មរតូវ

E

ោនមតចំ ណ្ុច ក និ ង គ មដលរតឹ មរតូវ។

ស្ដ្រីម្មនកូនដាំបូង ណដលម្មនគ៌ភអាយុ ៨ អាទិត្យ
ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២៤ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
ុាំ យ
់ គិ ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មនគ៌ភ៨ អាទិត្យ គដើមបីពន
ិ ត្
ិ យដផទគពាោះដាំបូង។ រត្់្ឱ
អ្នកជា្គូគពទយ្បចាំ្គួស្ទររត្់ និងគមើលណថរត្់គពលម្មនគ៌ភគនោះ ។ អ្នកយល់្ពមគមើលណថគភ៌គនោះតាម្ាំែូមពរ
រត្់ ។ គពលពិនឹត្យគ៌ភដាំបូង អ្នកពនយល់ពីទ្សនៈទូគៅរប្់អ្នកអ្ាំពីការណថទាំមុន្ាំរាល និង ជុាំវញ
ិ គពល្ាំរាល ។
នែងទី១ននរដូ វចុ ងម្រកាយរបស់ស្តសរីគឺ នែងទី ៩ កញ្ញដ ២០០៦ ។ គិ តតាមកបួន Nägele ម្តើ កាល
បរ ិម្ចឆទ រ ំពឹ ងទុ កនននែងសំោលរបស់អតិ ែិជន ម្ៅម្ពលណា ម្បើ ឧបោថាោត់ ោនរដូ វ ២៨ នែង
?

A

២ ឧសភា ២០០៧

B

១៦ មិ ែុន ២០០៧

C

២ កកកោ ២០០៧

D

៩ .កកកោ ២០០៧

E
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២៣.ឧសភា ២០០៧

ស្ដ្រីម្មនកូនទី ១ ណដលគ៌ភម្មនអាយុ ៨ អាទិត្យ
ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២៤ ឆ្ន ាំ មកមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មនគ៌ភ៨ អាទិត្យ គដើមបីពិនិត្យដផទគពាោះដាំបូង។ រត្់្ុាំឱ
្យអ្នកជា្គូគពទយ្បចាំ្គួស្ទររត្់ និងគមើលណថរត្់គពលម្មនគ៌ភគនោះ ។ អ្នកយល់្ពមគមើលណថគភ៌គនោះតាម្ាំែូម
ពររត្់ ។ គពលពិនឹត្យគ៌ភដាំបូង អ្នកពនយល់ពីទ្សនៈទូគៅរប្់អ្នកអ្ាំពីការណថទាំមុន្ាំរាល និង ជុាំវញ
ិ គពល្ាំរាល ។
ម្តើ ម្តសឋ ខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ នរតូវមណ្នំឱ្យម្ធវើម្ពលមកពិ នឹតយនផាម្

A

ពិ និតយរោប់ ឈាមទំងអស់

B

ពិ នឹតយរកម្មើ ល ជំ ងឺាវយ

C

ពិ និតយរកម្មើ ល ជំ ងឺទឹកម្នមមផអមម្ពលោនគ៌ ភ

D

ពិ និតយរកម្មើ ល ម្មម្ោគ hepatitite B

E
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ោះដំ បូង ?

ពិ និតយម្មើ ល រកុមឈាម ( Rh និ ង ABO)

បនទប់ពីការពិភាកា អ្ាំពីការពិនិត្យ និងការគធវើគត្្រគពលម្មនគ៌ភគហើ យ អ្នកអ្ត្ិថិជនបានបង្ហាញថារត្់ បារមភអ្ាំពី
គកើ នទមងនធ្ល
់ ត្់ ។រត្់ជាអ្នកជក់បារីតាង
ាំ ពីអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ គោយ្បឹងណ្បងគអាយគៅ្គម គហើ យនិងបនរជក់បារីគទៀត្
គ្កាយពី្ាំរាលគហើ យ។រត្់ម្មនបារមភពីការបាំគៅគោោះគោយស្ទរណត្ការយល់គឃើញដណដលតាាំងណត្ពីឭគគបាន្បាប់
រត្់ថា រត្់្ត្ូវហូបគដើមបីកូន គបើរត្់បាំគៅគោោះកូន ។
ោត់ ោនកំ ពស់ ១ម៥៥ និ ងោនទំ ងន់ ៥៩ គរក. ម្តើ អនកមណ្នំោត់ ឱ្យម្ឡើង
ទមងន់ប៉ាុនមន ?

A
B
C
D
E

២.២៥ ម្ៅ ៧ គរក.
៤.៥
៦.៨

ម្ៅ ៩ គរក.

ម្ៅ ១១.៤ គរក

១១.៤ ម្ៅ ១៦ គរក.

១២.៧ ម្ៅ ១៨ គរក.
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បនទប់ពីការពិភាកា អ្ាំពីការពិនិត្យ និងការគធវើគត្្រគពលម្មនគ៌ភគហើ យ អ្នកអ្ត្ិថិជនបានបង្ហាញថារត្់ បារមភអ្ាំពី
គកើ នទមងនធ្ល
់ ត្់ ។រត្់ជាអ្នកជក់បារីតាង
ាំ ពីអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ គោយ្បឹងណ្បងគអាយគៅ្គម គហើ យនិងបនរជក់បារីគទៀត្
គ្កាយពី្ាំរាលគហើ យ។រត្់ម្មនបារមភពីការបាំគៅគោោះគោយស្ទរណត្ការយល់គឃើញដណដលតាាំងណត្ពីឭគគបាន្បាប់
រត្់ថា រត្់្ត្ូវ ហូបគដើមបីកូន គបើរត្់បាំគៅគោោះកូន។
ម្ៅកនុងការរបឹ កា ជាមួ យអនកជំ ងឺអំពីទំ ងន់ ម្តើ ចំនុចខាងម្រកាម ណាមួ យមដលមិ នមមនជា
ផលវ ិបាក គួ បផសំជាមួ យការម្កើ នទំ ងន់ ខាលំងម្ពក ?

A

ទរក ម្ថាលសម្ពក

B

ជំ ងឺទឹកម្នមមផអមម្ពលោនគ៌ ភ

C

កូ នម្កើ តជាប់ ាម

D

ទរកលូតលាស់យឺតកនុងម្

E
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ធ្លត់ ម្រកាយសំោលម្ហើយ

ោះ

បនទប់ពីការពិភាកា អ្ាំពីការពិនិត្យ និងការគធវើគត្្រគពលម្មនគ៌ភគហើ យ អ្នកអ្ត្ិថិជនបានបង្ហាញថារត្់ បារមភអ្ាំពី
គកើ នទមងនធ្ល
់ ត្់ ។រត្់ជាអ្នកជក់បារីតាង
ាំ ពីអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ គោយ្បឹងណ្បងគអាយគៅ្គម គហើ យនិងបនរជក់បារីគទៀត្
គ្កាយពី្ាំរាលគហើ យ។រត្់ម្មនបារមភពីការបាំគៅគោោះគោយស្ទរណត្ការយល់គឃើញដណដលតាាំងណត្ពីឭគគបាន្បាប់
រត្់ថា រត្់្ត្ូវ ហូបគដើមបីកូន គបើរត្់បាំគៅគោោះកូន។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ នរតឹ មរតូវកនុងការរបឹ កាអំ ពីចំណ្ីោហារ ចំ ម្

A

ផឋល់បមនាមនូ វ ជាតិ មដក ម្បើសិនជាភាពម្សលកាលង
ំ រតូវរកម្ឃើញ

B

ផឋល់បមនាមនូ វ ោសុីដហវូលិក ១ មរក.ោល់ មែង ម្ពលោនគ៌ ភ

C
D
E

ផឋល់បមនាមនូ វ វ ីតាមីន ោ

ផឋល់បមនាមនូ វ កាល់សយូម (សំណ្ូមពរ ១០០០ ម្ៅ ១៣០០ មរក. ោល់ នែង)
ផឋល់បមនាមនូ វ វ ីតាមី ន D ម្បើសិនមិ នបានរតូវពនលឺនែងរោប់រោន់

ោះអនកជំ ងឺ ?

19

បនទប់ពីការពិភាកា អ្ាំពីការពិនិត្យ និងការគធវើគត្្រគពលម្មនគ៌ភគហើ យ អ្នកអ្ត្ិថិជនបានបង្ហាញថារត្់ បារមភអ្ាំពី
គកើ នទមងនធ្ល
់ ត្់ ។រត្់ជាអ្នកជក់បារីតាង
ាំ ពីអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ គោយ្បឹងណ្បងគអាយគៅ្គម គហើ យនិងបនរជក់បារីគទៀត្
គ្កាយពី្ាំរាលគហើ យ។រត្់ម្មនបារមភពីការបាំគៅគោោះគោយស្ទរណត្ការយល់គឃើញដណដលតាាំងណត្ពីឭគគបាន្បាប់
រត្់ថា រត្់្ត្ូវ ហូបគដើមបីកូន គបើរត្់បាំគៅគោោះកូន។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យមដល រតឹ មរតូវចំ ម្

A

ម្រោោះននការរលូតកូ ន ម្កើ នម្ឡើង ជាក់ មសឋង

B

អរតាមរណ្ភាពជុំ វ ិញកំ ម្ណ្ើតម្កើ នម្ឡើង ជាក់ មសឋង

C

អរតារម្បើ កសុកម្ពលោនគ៌ ភ ម្កើ នម្ឡើង ជាក់ មសឋង

D

ទំ ងន់ ទរកម្ពលម្កើត ែយចុ ោះ ជាក់ មសឋង

E
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ោះការជក់ បារ ីម្ពលោនគភ៌ ?

ខាងម្លើ ទំងអស់សុទធមតរតូវ

ស្ដ្រី អាយុ ៣៥ ឆ្ន ាំ ម្មន គ៌ភដាំបូង
ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៣៥ឆ្ន ាំ និង ស្ទវមីរត្់ បានពាយាម ម្មនគ៌ភណត្មិនបានគោយគជាគជ័យ ។ រត្់ចង់គធវើគអាយម្មនគភ៌
ណត្បារមភគលើការចាំណាយ ។ គគបានចប់គផរើមដាំគែើរការ្ុាំកូនមកចឹញ្ចឹម ប៉ៃុណនររត្់បានគឃើញគត្្រទឹកគនមរកគភ៌
វិជជម្មន គហើ យគបើគឹត្តាមរដូវចុងគ្កាយ កឺម្មនកូន ៦ អាទឹត្យ ។ រត្់ម្មន្ុខភាពលអ និង មិនណដលគលបថានអ្
ាំ វីគទ
គ្ៅណត្ វីតាមិន ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ ទក់ ទងនិ ងការមណ្នំនន សឋីពីការមក
ពិ ម្រោោះម្យាបលអំ ពីគភ៌?

A

ការពិ នឹតយគលីនីកននការពិ ម្រោោះគ៌ ភជាទំ លាប់ រតូវោនការយល់រពមពី អនកទំងឡាយ ។

B

ម្ោលការមណ្នំជាម្រចើ ន បានមណ្នំ កនុងការវាយតនមលជាទំ លាប់ ោន ការវាស់កំព
ស់សបូន ការ ែលឺងទំ ងន់ ោឋយ ការវាស់ សំ

ធឈាម ការាឋប់ សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរក ការ

ម្ធវើម្តសឋរកជាតិ ាច់ និ ងសករនិ ង សំណ្ួរអំ ពីចលនបំ រោះរបស់ទរក ។
C
D
E

អនកខលោះមណ្នំឱ្យមសវងរកអំ ពីហឹងាកនុងរគួារម្ោយសំនួរខលី
ចំ ណ្ុច ក និ ង ខ
ចំ ណ្ុច ខ និ ង គ
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ស្ដ្រីម្មនដផទគពាោះ ម្មនការបារមភអ្ាំពីការទទួលទន ថាន ាំ អ្ុីបុយ្បូណហវន(IBUPROFEN)
ស្ដ្រីម្មនដផទគពាោះថាីៗ ណដលមកបនទបព
់ ិគ្រោះ ម្មនការ្ពួយបារមភណា្់អ្ាំពីអ្វីណដលរត្់បានគលប ថាន ាំ អ្ុីបុយ្បូណហវន
គោយស្ទរឈឺកាល កាលពីអាទិត្យកនាងមក ។ រត្់្ួរអ្ាំពី្ុវត្ថិភាពគៅរាល់ដាំណាក់កាលដនគភ៌ចាំគពាោះការគលបថាន ាំ
គនោះ ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ អំ ពីការម្លបអុី បុ យរបូមហវនម្ពលោនគ៌ ភ

A
B

C

D

E
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អុីបុ យរបូមហវន មិ នបងករម្រោោះថានក់ ម្ទ ម្ៅរគប់ ដំណាក់ កាលននគ៌ ភ
អុីបុ យរបូមហវន មិ នបងករម្រោោះថានក់ ម្ទ ម្ៅរតី ោសទី មួយ និ ង ទី ពី រ ប៉ាុ មនឋ គួ រមតម្ជៀស
វាងម្បើ សិនោចម្ៅរតី ោសទី បី

អុីបុ យរបូមហវន មិ នគួ រម្របើ ម្ទម្ពលោនគភ៌ អនគជំ ងឺគួរមតបានទទួ លដំ បូនមនម្ៅរបឹ កា
ជាមួ យអនកឯក
អុីបុ យរបូមហវន ោចម្របើ របាស់បានម្ៅរតី ោសទី បី មតម្បើ ោចម្ជៀសវាងបាន គួ រមត
ម្ចៀសម្ៅរតីោសទី មួយ ។

អុីបុ យរបូមហវនោចម្របើ របាស់បានម្ៅរតី ោសដំ បូងមតម្បើ ោចម្ជៀសវាង
បាន គួ រមតម្ជៀសវាងម្ៅរតី ោសទី ពី រ ។

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ ម្មនគភ៌ដប
ាំ ង
ូ មកបនទបព
ួ ។គ៌ភរប្់នងគនោះមិនបានគិត្ទុក
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីពីគ្រោះគភ៌ជាគលើ កទីមយ
គហើ យរត្់ពិត្ជាបារមភ។ នងមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពអ្វី ឫ ធ្លាប់វោះកាត្់គ ើយ។អាាំងដិចម្មឌ (BMI)រប់្រត្់ គឺ ២៩ ។ នងគលបថានវីតាមីន
មុនម្មនគភ៌១ណខ ។ម្មរយនងបានបង្ហាញ បញ្ជ ីរាយគឈាាោះគរាគ្ញ្ហា ណដលរត្់គរៀបចាំ្ាំរាប់កន
ូ ស្្ី រត្់ ។ អ្នកជាំងឺម្មនអាកាៈចគង្ហអរនិង
កអួត្ជា្បចាំ ។ នងបាត្់ទង
ាំ ន់យាង
៉ៃ ត្ិច ៥គ្ក កនុងរយៈ ៦ អាទិត្យកនាងគៅ ។ គទោះជាថាន ន ាំ ណដលរត្់ទញ
ិ ពីឱ្ថោាន ក៏មិនអាចជួយនង
ណដរ ។រត្់ម្មនបាំែងចង់រកវិធគី ផសងវិញគដើមបីកុាំ ឱយចគង្ហអរ។បញ្ហាគផសងគទៀត្ណដលនងម្មន គឺស្្វាំងណភនក ឈាមគជើងគធាញ និង ធ្លាក់ ្ ។
ម្មរយរប្់នងម្មនបារមភថានងម្មនជាំងឺកាមគរាគណដលឆាងពីមត្
ិ រ្បុ្ ។ អ្នកជាំងឺបាន្បាប់អ្នកថា ២ ណខកនាងគៅ នងបានពិនត្
ិ យ្ុខភាព
ណដលបានគឃើ ញថា ការពិនត្
ិ យគគនៀរគកា្ិ កាម្មត្់្បូន ធមាតា និង ពុាំម្មនគមគរាគ gonorrhea និងchlamydia គទ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយ
រប្់អ្នកជាំងឺ បង្ហាញឱយគឃើ ញថានង ម្មនជាត្ិ ទក
ឹ ្គប់្រន់នង
ិ ម្មនគកើ នទាំងន់ ៣ គ្ក គៅបចចុបបននគនោះ ។ ្បូនម្មនទាំហាំ ១០ អាទិត្យ ។
ម្មត្់្បូនបិទជិត្រឹងនិងមិនរួញគទ។ នងម្មនធ្លាក់ ្ គ្ចើន ព៌ែ្គ្ពឿង ប៉ៃណុ នរ ពុាំម្មនកាន
ិ ឫម្មត្់្បូនក៏មន
ិ រលាកណដរ ។ ការពិនិត្យរូប
កាយគផសងៗគទៀត្ រួមទាំងការពិនត្
ិ យទឹកគនមម្មនលទធផលធមាតា ។

ម្តើ hormonesខាងម្រកាមណាមួ យ មដលរតូវបានគិ តថាោនឥទធិពលម្លើការចម្ង្វអរកអួតម្ៅ
ម្ពលោនគភ៌?

A
B
C
D
E
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progesterone
estrogen

thyroid-stimulating hormone

human chorionic gonadotropin (hCG)
human placental lactogen

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ ម្មនគភ៌ដប
ាំ ង
ូ មកបនទបព
ួ ។គ៌ភរប្់នងគនោះមិនបានគិត្ទុក
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីពីគ្រោះគភ៌ជាគលើ កទីមយ
គហើ យរត្់ពិត្ជាបារមភ។ នងមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពអ្វី ឫ ធ្លាប់វោះកាត្់គ ើយ។អាាំងដិចម្មឌ (BMI)រប់្រត្់ គឺ ២៩ ។ នងគលបថានវីតាមីន
មុនម្មនគភ៌១ណខ ។ម្មរយនងបានបង្ហាញ បញ្ជ ីរាយគឈាាោះគរាគ្ញ្ហា ណដលរត្់គរៀបចាំ្ាំរាប់កន
ូ ស្្ី រត្់ ។ អ្នកជាំងឺម្មនអាកាៈចគង្ហអរនិង
កអួត្ជា្បចាំ ។ នងបាត្់ទង
ាំ ន់យាង
៉ៃ ត្ិច ៥គ្ក កនុងរយៈ ៦ អាទិត្យកនាងគៅ ។ គទោះជាថាន ន ាំ ណដលរត្់ទញ
ិ ពីឱ្ថោាន ក៏មិនអាចជួយនង
ណដរ ។រត្់ម្មនបាំែងចង់រកវិធគី ផសងវិញគដើមបីកុាំ ឱយចគង្ហអរ។បញ្ហាគផសងគទៀត្ណដលនងម្មន គឺស្្វាំងណភនក ឈាមគជើងគធាញ និង ធ្លាក់ ្ ។
ម្មរយរប្់នងម្មនបារមភថានងម្មនជាំងឺកាមគរាគណដលឆាងពីមត្
ិ រ្បុ្ ។ អ្នកជាំងឺបាន្បាប់អ្នកថា ២ ណខកនាងគៅ នងបានពិនត្
ិ យ្ុខភាព
ណដលបានគឃើ ញថា ការពិនត្
ិ យគគនៀរគកា្ិ កាម្មត្់្បូន ធមាតា និង ពុម្ម
ាំ នគមគរាគ gonorrhea និងchlamydia គទ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយ

រប្់អ្នកជាំងឺ បង្ហាញឱយគឃើ ញថានង ម្មនជាត្ិ ទក
ឹ ្គប់្រន់នង
ិ ម្មនគកើ នទាំងន់ ៣ គ្ក គៅបចចុបបននគនោះ ។ ្បូនម្មនទាំហាំ ១០ អាទិត្យ ។
ម្មត្់្បូនបិទជិត្រឹងនិងមិនរួញគទ។ នងម្មនធ្លាក់ ្ គ្ចើន ព៌ែ្គ្ពឿង ប៉ៃណុ នរ ពុាំម្មនកាន
ិ ឫម្មត្់្បូនក៏មន
ិ រលាកណដរ ។ ការពិនិត្យរូប
កាយគផសងៗគទៀត្ រួមទាំងការពិនត្
ិ យទឹកគនមម្មនលទធផលធមាតា ។

ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យ មដលមិនរតូវ យកជា ដំបូនមនដំបូង ឫ ការពាបាល កនុងការមដលចម្ង្វអរ
កអួតម្ៅម្ពលោនគ៌ភ ?

A

ការទទួ លទនោហារម្រកៀមម្រកាោះ ោហារមដលសំបូរម្ោយ កាម្បាន ហុីរោត និ ង
ការទទូ លទនទឹ កាអត ោចជួ យសំោលដល់ោការៈចម្ង្វអរ កអួត ។

B
C
D

ផឋល់ម្ោយអនកជំ ងឺនូវថានំ កុំ ឱ្យចម្ង្វអរកអួត(antiemetic) ដូ ចជា promethazine
ម្ចៀសវាង ោហារមដលោនម្រគឿងម្ទសម្រចើ ន និ ងោនកលិនខាលំង

របាប់ អនកជំ ងឺ ថា ោការៈទំងម្នោះ និ ង បាត់ ម្ៅវ ិញជាធមមតា រវាង ១៤
ោទិ តយននគភ៌

E

ផឋល់របឹ កាដល់ អនកជំ ងឺឱ្យម្លប ថានំ វ ីតាមី នសំោប់ ម្ពលោនគ៌ ភ មដលោចជួ យកា
ម្

រោការៈម្នោះ
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ ម្មនគភ៌ដប
ាំ ង
ូ មកបនទបព
ួ ។គ៌ភរប្់នងគនោះមិនបានគិត្ទុក
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីពីគ្រោះគភ៌ជាគលើ កទីមយ
គហើ យរត្់ពិត្ជាបារមភ។ នងមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពអ្វី ឫ ធ្លាប់វោះកាត្់គ ើយ។អាាំងដិចម្មឌ (BMI)រប់្រត្់ គឺ ២៩ ។ នងគលបថានវីតាមីន
មុនម្មនគភ៌១ណខ ។ម្មរយនងបានបង្ហាញ បញ្ជ ីរាយគឈាាោះគរាគ្ញ្ហា ណដលរត្់គរៀបចាំ្ាំរាប់កន
ូ ស្្ី រត្់ ។ អ្នកជាំងឺម្មនអាកាៈចគង្ហអរនិង
កអួត្ជា្បចាំ ។ នងបាត្់ទង
ាំ ន់យាង
៉ៃ ត្ិច ៥គ្ក កនុងរយៈ ៦ អាទិត្យកនាងគៅ ។ គទោះជាថាន ន ាំ ណដលរត្់ទញ
ិ ពីឱ្ថោាន ក៏មិនអាចជួយនង
ណដរ ។រត្់ម្មនបាំែងចង់រកវិធគី ផសងវិញគដើមបីកុាំ ឱយចគង្ហអរ។បញ្ហាគផសងគទៀត្ណដលនងម្មន គឺស្្វាំងណភនក ឈាមគជើងគធាញ និង ធ្លាក់ ្ ។
ម្មរយរប្់នងម្មនបារមភថានងម្មនជាំងឺកាមគរាគណដលឆាងពីមត្
ិ រ្បុ្ ។ អ្នកជាំងឺបាន្បាប់អ្នកថា ២ ណខកនាងគៅ នងបានពិនត្
ិ យ្ុខភាព
ណដលបានគឃើ ញថា ការពិនត្
ិ យគគនៀរគកា្ិ កាម្មត្់្បូន ធមាតា និង ពុាំម្មនគមគរាគ gonorrhea និងchlamydia គទ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយ
រប្់អ្នកជាំងឺ បង្ហាញឱយគឃើ ញថានង ម្មនជាត្ិ ទក
ឹ ្គប់្រន់នង
ិ ម្មនគកើ នទាំងន់ ៣ គ្ក គៅបចចុបបននគនោះ ។ ្បូនម្មនទាំហាំ ១០ អាទិត្យ ។
ម្មត្់្បូនបិទជិត្រឹងនិងមិនរួញគទ។ នងម្មនធ្លាក់ ្ គ្ចើន ព៌ែ្គ្ពឿង ប៉ៃណុ នរ ពុាំម្មនកាន
ិ ឫម្មត្់្បូនក៏មន
ិ រលាកណដរ ។ ការពិនិត្យរូប
កាយគផសងៗគទៀត្ រួមទាំងការពិនត្
ិ យទឹកគនមម្មនលទធផលធមាតា ។

ម្តើ ថានំខាងម្រកាមណាមួ យ មដលមិ នោនរបសិទិ ភា
ធ ពជាង placebo កនុងការកាត់ បនាយោកា
រៈចម្ង្វអរ កអួត?

A
B
C
D
E

pyridoxine (vitamine B6)
P6 acupressure
ginger capsules

antiémétiques (promethazine)

antihistamines (meclizine, diphenhydramine)
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ ម្មនគភ៌ដប
ាំ ង
ូ មកបនទបព
ួ ។គ៌ភរប្់នងគនោះមិនបានគិត្ទុក
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីពីគ្រោះគភ៌ជាគលើ កទីមយ
គហើ យរត្់ពិត្ជាបារមភ។ នងមិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពអ្វី ឫ ធ្លាប់វោះកាត្់គ ើយ។អាាំងដិចម្មឌ (BMI)រប់្រត្់ គឺ ២៩ ។ នងគលបថានវីតាមីន
មុនម្មនគភ៌១ណខ ។ម្មរយនងបានបង្ហាញ បញ្ជ ីរាយគឈាាោះគរាគ្ញ្ហា ណដលរត្់គរៀបចាំ្ាំរាប់កន
ូ ស្្ី រត្់ ។ អ្នកជាំងឺម្មនអាកាៈចគង្ហអរនិង
កអួត្ជា្បចាំ ។ នងបាត្់ទង
ាំ ន់យាង
៉ៃ ត្ិច ៥គ្ក កនុងរយៈ ៦ អាទិត្យកនាងគៅ ។ គទោះជាថាន ន ាំ ណដលរត្់ទញ
ិ ពីឱ្ថោាន ក៏មិនអាចជួយនង
ណដរ ។រត្់ម្មនបាំែងចង់រកវិធគី ផសងវិញគដើមបីកុាំ ឱយចគង្ហអរ។បញ្ហាគផសងគទៀត្ណដលនងម្មន គឺស្្វាំងណភនក ឈាមគជើងគធាញ និង ធ្លាក់ ្ ។
ម្មរយរប្់នងម្មនបារមភថានងម្មនជាំងឺកាមគរាគណដលឆាងពីមត្
ិ រ្បុ្ ។ អ្នកជាំងឺបាន្បាប់អ្នកថា ២ ណខកនាងគៅ នងបានពិនត្
ិ យ្ុខភាព
ណដលបានគឃើ ញថា ការពិនត្
ិ យគគនៀរគកា្ិ កាម្មត្់្បូន ធមាតា និង ពុាំម្មនគមគរាគ gonorrhea និងchlamydia គទ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយ
រប្់អ្នកជាំងឺ បង្ហាញឱយគឃើ ញថា នង ម្មនជាត្ិ ទក
ឹ ្គប់្រន់នង
ិ ម្មនគកើ នទាំងន់ ៣ គ្ក គៅបចចុបបននគនោះ ។ ្បូនម្មនទាំហាំ ១០ អាទិត្យ ។
ម្មត្់្បូនបិទជិត្រឹងនិងមិនរួញគទ។ នងម្មនធ្លាក់ ្ គ្ចើន ព៌ែ្គ្ពឿង ប៉ៃណុ នរ ពុាំម្មនកាន
ិ ឫម្មត្់្បូនក៏មន
ិ រលាកណដរ ។ ការពិនិត្យរូប
កាយគផសងៗគទៀត្ រួមទាំងការពិនត្
ិ យទឹកគនមម្មនលទធផលធមាតា ។

ម្តើអតិ ែិជនគួ របានទទួ លការរបឹ កាយា៉ា ងណា ចំ ម្

A
B

ោះការមដលោក់ ធ្លលក់ ស ?

ោត់ ោចឆលងម្ោគ gonorrhée ឫ chlamydia កាលពី ២ ោទិ តយកនលងមក ។
estrogène និ ង ចរនឋឈាមម្ៅ vaginរតូវធ្លលក់ ចុោះ បណា
ឋ លឱ្យោន ការ
ធ្លលក់ ស ម្ពលោនគភ៌ ។

C

ធ្លលក់ ទឹកោនធុំកឹ លន ម្នមមកពិ បាក និ ង រោស់មិនទក់ ទិននិ ងការធ្លលក់ ស ម្ទ

D

ការធ្លលក់ ស ម្ពលោនគភ៌ មតងមត ោនឈាមលាយម្រពឿងៗ ម្ហើយខាប់

E

ទំងអស់ខាងម្លើ ម្នោះមិ នរតឹ មរតូវ
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ស្ដ្ម្ម
តី នអាយុ ៣៦ ឆ្ន ាំ ធ្លប់ម្មនកូនគ្ចើនដង គហើ យឥ វម្មនគភ៌
៣៤ អាទិត្យ ។ រត្់ជាឈាួញភាគហន
ុ ។ កាលពី ២អាទិត្យ
ូ
កនាងគៅ រត្់ម្មនគហើ មគជើង ទាំងពីរ ។ ការគហើ មគនោះម្មន្ភាពខាាង
គពល
លា
ង
ច
និ
ង
បាត្់
គ
ៅវិ
ញ
គពល្ពលឹ
ម។ថវីគបើស្ដ្តី បាន
ាំ
ផ្លា្់បូ ររគបៀបរ្់
រ
គៅខាោះក៏គោយ ដូចជា រត្់មិនពាក់ ណ្បកគជើងណកងខគ្់គៅគធវើការ ជាគដើម ក៏អាការៈគនោះគៅណត្អា្កក់ដណដល
។ គៅគពលពិគ្រោះជាំងជា
ឺ ធមាតា រត្់ណត្ងណត្បារមភពី ការឈឺគពាោះខាាង
ាំ ។រត្់គរៀបរាប់ពីការឈឺគៅកណនាង inguinal មរងៗ ឈឺ

ចប់ខាាង
ាំ ។ XYZគពាលថា រត្់ម្មនការឈឺចប់គៅចគងកោះខាងគ្កាមជាខាាង
ាំ ។ ការឈឺគនោះជាការឈឺជាប់គហើ យ្ថិត្គៅខាងគលើ
ដនណផនកឆអឹងខនងខាងគ្កាម ។ការពិនត្
ិ យបង្ហាញថា មុខង្ហរត្ាំងគនម និង គពាោះគវៀនរប្់រត្់គៅម្មនជាធមាតា គហើ យក៏រានអ្វីមិនធមា
តាណដរចាំគពាោះ្ដ្្បស្ទទ ។ ការឈឺណផនកឆអឹងខនងខាងគ្កាមគនោះ មិនទក់ទងនិងការឈឺគៅកណនាង inguinal គទ ។

ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាម ណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

A
B
C
D

E

ោះ ការម្ហើមម្ជើ ងកនុងម្ពលោនគ៌ ភ

ម្ចៀសវាងការឈរយូរោចម្ោយម្ោគសញ្ញដបានធូ រស្ាល

សូឌីយូម និ ង ការរោលជាតិ ទឹក មដលែយចុ ោះ នំឱ្យ ម្ហើម
ការរជាបននសនសមដលែយចុោះនំឱ្យម្ហើមកាន់ មតខាលំង

ការម្ហើមម្ជើ ងមដលចុ ចម្ៅរទុតម្ៅរយោះម្ពលចុ ងម្រកាយននគភ៌ គឺនំឱ្យោនម្រចើ ននូ វ
preeclampsia

ម្ោគសញ្ញដទំ ងម្នោះម្រចើ នមតមិ នបាត់ ម្ៅវ ិញម្រកាយសំោលកូ នម្ហើយម្ទ
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ការវយត្ាំដលពីការធ្លាក់ឈាមគៅរយោះគពលដាំបង
ូ ដនគភ៌ស្ដ្រីម្មនក់ម្មនអាយុ ៣៤ ឆ្ន ាំ (gravida 2, para 1) បានគៅគាីនក
ី គោយស្ទរម្មន
ធ្លាក់ឈាមគពលម្មនគ៌ភ ។ រត្់គរៀបថា ម្មនរយៈគពល៦ អាទិត្យគហើ យ គិត្ចប់តាង
ាំ ពីដថងរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ ។ រត្់បានគធវើគត្្រ
គៅផទោះ១អាទិត្យកនាងមកណដលបង្ហាញថាវិជជម្មននិងបានគ្រងនិងគៅពិ នត្
ឹ យដផទគពាោះដាំបូងគៅ ៣អាទឹត្យ ។ រត្់បានគរៀបរាប់អ្ាំពីថាម្មន
ធ្លាក់ឈាមត្ិចៗ គោយមិនម្មនឈឺគពាោះ រឺ ឈឺខនងគទ ។ រត្់ថា អាការៈគនោះបានចប់គផរើមគៅ្ពឹកគនោះ ។ រត្់មិនម្មនអាការៈអ្វីគផសងគទ
រួមទាំងគៅរខាួ នឈឺគពាោះឬកអួត្។្បវត្រិជង
ាំ ឺទគូ ៅនិង្បវត្រិ្មគពមិនម្មនបញ្ហាគទ ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយបង្ហាញថារត្់គពារគពញគោយទឹកណភនក

។្ញ្ហាជីវត្ិ រត្់ គឺ កាំគៅ ៣៧.១ oC ជីពចរ ៧៦ កនុង១នទី ្ម្មាធឈាម ១២៦ /៧៨ mmHg ្ង្ហវក់ដគងាើម ២០/១នទី។គពាោះរត្់ទន់
រាប ណត្ ម្មន្ាំគលងកូរគពាោះ ។ ការពិនត្
ិ យ គរាគស្ដ្រីបង្ហាញ ថា ម្មនឈាម្កហមថាា ត្ិច ណដលគចញតាមរនធម្មត្់្បូន ។ ្បូនជា្បូន
ណដលម្មនគភ៌ និង ស្្បតាម គពលគវលាណដលម្មនកនុង្បវត្រិ។ ការលូកពិនត្
ិ យគមើល បង្ហាញថា ដដ្បូន ធមាតា ។ គត្្រទឹកគនម បង្ហាញថា
វិជជម្មន ។

ការធ្លលក់ ឈាមតាមទវរោសម្ពលោនគ៌ ភមុ ន២០ ោទិ តយននគភ៌ រតូវម្ោយនិ យមន័ យថាជា ៖

A

ការរលូតម្ពញម្លញ

B

ការគំ ោមរលូត

C

ការរលូត មិ ន ម្ពញម្លញ

D

ការរលូតមដលម្ចៀសមិ នរួច

E

ការរលូត
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ការវយត្ាំដលពីការធ្លាក់ឈាមគៅរយោះគពលដាំបង
ូ ដនគភ៌ស្ដ្រីម្មនក់ម្មនអាយុ ៣៤ ឆ្ន ាំ (gravida 2, para 1) បានគៅគាីនក
ី គោយស្ទរម្មន
ធ្លាក់ឈាមគពលម្មនគ៌ភ ។ រត្់គរៀបថា ម្មនរយៈគពល៦ អាទិត្យគហើ យ គិត្ចប់តាង
ាំ ពីដថងរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ ។ រត្់បានគធវើគត្្រ
គៅផទោះ១អាទិត្យកនាងមកណដលបង្ហាញថាវិជជម្មននិងបានគ្រងនិងគៅពិ នត្
ឹ យដផទគពាោះដាំបូងគៅ ៣អាទឹត្យ ។ រត្់បានគរៀបរាប់អ្ាំពីថាម្មន
ធ្លាក់ឈាមត្ិចៗ គោយមិនម្មនឈឺគពាោះ រឺ ឈឺខនងគទ ។ រត្់ថា អាការៈគនោះបានចប់គផរើមគៅ្ពឹកគនោះ ។ រត្់មិនម្មនអាការៈអ្វីគផសងគទ
រួមទាំងគៅរខាួ នឈឺគពាោះឬកអួត្។្បវត្រិជង
ាំ ឺទគូ ៅនិង្បវត្រិ្មគពមិនម្មនបញ្ហាគទ ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយបង្ហាញថារត្់គពារគពញគោយទឹកណភនក

។្ញ្ហាជីវត្ិ រត្់ គឺ កាំគៅ ៣៧.១ oC ជីពចរ ៧៦ កនុង១នទី ្ម្មាធឈាម ១២៦ /៧៨ mmHg ្ង្ហវក់ដគងាើម ២០/១នទី។គពាោះរត្់ទន់
រាប ណត្ ម្មន្ាំគលងកូរគពាោះ ។ ការពិនត្
ិ យ គរាគស្ដ្រីបង្ហាញ ថា ម្មនឈាម្កហមថាា ត្ិច ណដលគចញតាមរនធម្មត្់្បូន ។ ្បូនជា្បូន
ណដលម្មនគភ៌ និង ស្្បតាម គពលគវលាណដលម្មនកនុង្បវត្រិ។ ការលូកពិនត្
ិ យគមើល បង្ហាញថា ដដ្បូន ធមាតា ។ គត្្រទឹកគនម បង្ហាញថា
វិជជម្មន ។

ម្តើលកខ័ណ្ខាងម្រកាមណាមួ យ មដលជាបញ្ញ
ហ មដលមតងជួ បរបទោះ ម្ពលមដលោនគភ៌ ម្ៅ
កមពុជា ?

A

ទឹ កម្នមមផអម

B

គំ ោមរលូតកូន

C

រលូតកូ នមិ នម្ពញម្លញ

D

សំ

E

ធឈាមម្ឡើង

រលូតម្ចៀសមិ នបាន
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ការវយត្ាំដលពីការធ្លាក់ឈាមគៅរយោះគពលដាំបង
ូ ដនគភ៌ស្ដ្រីម្មនក់ម្មនអាយុ ៣៤ ឆ្ន ាំ (gravida 2, para 1) បានគៅគាីនក
ី គោយស្ទរម្មន
ធ្លាក់ឈាមគពលម្មនគ៌ភ ។ រត្់គរៀបថា ម្មនរយៈគពល៦ អាទិត្យគហើ យ គិត្ចប់តាង
ាំ ពីដថងរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ ។ រត្់បានគធវើគត្្រ
គៅផទោះ១អាទិត្យកនាងមកណដលបង្ហាញថាវិជជម្មននិងបានគ្រងនិងគៅពិ នត្
ឹ យដផទគពាោះដាំបូងគៅ ៣អាទឹត្យ ។ រត្់បានគរៀបរាប់អ្ាំពីថាម្មន
ធ្លាក់ឈាមត្ិចៗ គោយមិនម្មនឈឺគពាោះ រឺ ឈឺខនងគទ ។ រត្់ថា អាការៈគនោះបានចប់គផរើមគៅ្ពឹកគនោះ ។ រត្់មិនម្មនអាការៈអ្វីគផសងគទ
រួមទាំងគៅរខាួ នឈឺគពាោះឬកអួត្។្បវត្រិជង
ាំ ឺទគូ ៅនិង្បវត្រិ្មគពមិនម្មនបញ្ហាគទ ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយបង្ហាញថារត្់គពារគពញគោយទឹកណភនក

។្ញ្ហាជីវត្ិ រត្់ គឺ កាំគៅ ៣៧.១ oC ជីពចរ ៧៦ កនុង១នទី ្ម្មាធឈាម ១២៦ /៧៨ mmHg ្ង្ហវក់ដគងាើម ២០/១នទី។គពាោះរត្់ទន់
រាប ណត្ ម្មន្ាំគលងកូរគពាោះ ។ ការពិនត្
ិ យ គរាគស្ដ្រីបង្ហាញ ថា ម្មនឈាម្កហមថាា ត្ិច ណដលគចញតាមរនធម្មត្់្បូន ។ ្បូនជា្បូន
ណដលម្មនគភ៌ និង ស្្បតាម គពលគវលាណដលម្មនកនុង្បវត្រិ។ ការលូកពិនត្
ិ យគមើល បង្ហាញថា ដដ្បូន ធមាតា ។ គត្្រទឹកគនម បង្ហាញថា
វិជជម្មន ។

កនុងការពាបាលអនកជំ ងឺម្នោះអនកសំម្រចចិ តឋថាម្ធវើឳ្យោត់ ោនាានភាពនឹ ងនរ ។ មនាីរម្ពទយ
តាមកមនលងោត់ រស់ម្ៅោចផឋល់ការម្ធវើម្តសឋតាមកាលកំ ណ្ត់ ម្ោយអនក។ម្តើ ម្តសឋណាមូ យ
ខាងម្រកាមម្នោះមដលយា៉ា ងម្ហាចណាស់ោចជួ យម្ៅម្ពលម្នោះ ?

A

ការោប់ រោប់ ឈាមទំងអស់

B

ការរកបរ ិោណ្ននកំ រ ឹត human chorionic gonadotropin -hCG)

C

ការម្ធវើម្អកូ តាមទវររោស

D

ការម្ធវើម្តសឋរក pH ម្ៅទវរោស

E

ការរកបរ ិោណ្progesterone

30

ការវយត្ាំដលពីការធ្លាក់ឈាមគៅរយោះគពលដាំបង
ូ ដនគភ៌ស្ដ្រីម្មនក់ម្មនអាយុ ៣៤ ឆ្ន ាំ (gravida 2, para 1) បានគៅគាីនក
ី គោយស្ទរម្មន
ធ្លាក់ឈាមគពលម្មនគ៌ភ ។ រត្់គរៀបថា ម្មនរយៈគពល៦ អាទិត្យគហើ យ គិត្ចប់តាង
ាំ ពីដថងរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ ។ រត្់បានគធវើគត្្រ
គៅផទោះ១អាទិត្យកនាងមកណដលបង្ហាញថាវិជជម្មននិងបានគ្រងនិងគៅពិ នត្
ឹ យដផទគពាោះដាំបូងគៅ ៣អាទឹត្យ ។ រត្់បានគរៀបរាប់អ្ាំពីថាម្មន
ធ្លាក់ឈាមត្ិចៗ គោយមិនម្មនឈឺគពាោះ រឺ ឈឺខនងគទ ។ រត្់ថា អាការៈគនោះបានចប់គផរើមគៅ្ពឹកគនោះ ។ រត្់មិនម្មនអាការៈអ្វីគផសងគទ
រួមទាំងគៅរខាួ នឈឺគពាោះឬកអួត្។្បវត្រិជង
ាំ ឺទគូ ៅនិង្បវត្រិ្មគពមិនម្មនបញ្ហាគទ ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយបង្ហាញថារត្់គពារគពញគោយទឹកណភនក

។្ញ្ហាជីវត្ិ រត្់ គឺ កាំគៅ ៣៧.១ oC ជីពចរ ៧៦ កនុង១នទី ្ម្មាធឈាម ១២៦ /៧៨ mmHg ្ង្ហវក់ដគងាើម ២០/១នទី។គពាោះរត្់ទន់
រាប ណត្ ម្មន្ាំគលងកូរគពាោះ ។ ការពិនត្
ិ យអាង្ត្រកបង្ហាញ ថា ម្មនឈាម្កហមថាា ត្ិច ណដលគចញតាមរនធម្មត្់្បូន ។ ្បូនជា្បូន
ណដលម្មនគភ៌ និង ស្្បតាម គពលគវលាណដលម្មនកនុង្បវត្រិ។ ការលូកពិនត្
ិ យគមើល បង្ហាញថា ដដ្បូន ធមាតា ។ គត្្រទឹកគនម បង្ហាញថា
វិជជម្មន ។

អំឡុងម្ពលតាមោនម្ៅគលីនិករបស់អនក អនកជំងឺសំោល់ថា ការធ្លលក់ឈាមបានបាត់ ម្ហើយ .។ ោត់ពុំ
ោនឈឺឬចុកោប់អីម្វ ទ ។ ការម្ធវើម្តសឋរបស់ោត់បង្វហញនូវ បរ ិោណ្នូវកំ រ ិត –hCG 950 mIU / mL
ម្ហើយ ពុំោនែង់កូនម្ៅកនុងសបូនម្ទម្ពលម្ធវើម្អកូ ។ អនកសំម្រចចិតឋម្ធវើ ខាងម្រកាមម្នោះ ៖

A
B
C
D
E

ម្ធវើការវោះកាត់ ម្ោយារកូ នម្រដសបូន

រកម្មើ លបរ ិោណ្ កំ រ ឹត -hCG កនុង ៤៨ ម្ោ៉ា ងម្ឡើងវ ិញ

របាប់ អនកជំ ងឺថា ោត់ បានរលូតកូ នអស់ម្ហើយ និ ង មិ នោំបាច់ ម្ធវើអី ម្វ ទៀតម្ទ
របាប់ អនកជំ ងឺថា កូ នោត់ មិនរស់ម្ទ

ម្ផញើម្ភញៀវម្ៅម្ធវើការ ពរងី ករនធោត់ និ ងម្កាសសំោតសបូន មដលជាវ ិធី ម្របើ ម្ពលកូ នរលូត
។
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ស្ដ្រីអ្នកជាំងឺម្មនក់ អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ (gravida 1, para 0 ) មករកអ្នក គដើមបីតាមោន ។ រត្់ធ្លាប់ម្មនធ្លាក់ឈាមគៅ
គពលដាំបូងដនគ៌ភ ។ ដាំបូងរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាមត្ិច ថាា គៅ គពលគ៌ភអាយុ ១០ អាទឹត្យ ។ ការពិនឹត្យគអ្កូដាំបូង
បញ្ហជក់ថាទរកម្មនការលូត្លា្់ធមាតា និង ម្មនចលនគបោះដូង ។ ប៉ៃូនានដថងគ្កាយមក រត្់បានធ្លាក់ឈាមយា៉ៃងខាា
្ាំង។ ការគធវើគត្្រតាមោនបង្ហាញថា ម្មនការរលូត្ មិនគពញគលញ។ អ្នកបានពិភាកាអ្ាំពី ការពាបាលគោយ ការវោះ
កាត្់ ការពាបាលគោយឧ្ថ និង ការរង់ចគាំ មើល្ិន ។ រត្់បានគ្ជើ្គរ ើ្យក ការរង់ច្
ាំ ិន ។
ស្តសឋីមួយចំ នួនម្រជើ សម្រ ើសយកការរងោំម្មើ លសិន ចំ ម្

ោះការរលូតម្ោយឯកឯង។ ម្តើ

ម្យាបល់ណាមួ យមដលរតឹ មរតូវម្បើ ម្របៀបម្ធៀបរវាង វ ិធី ពាបាលម្ោយរង់ ោំ និ ងវ ិធី
ពាបាលម្ោយម្ធវើអនរោគម ចំ ម្

A

ោះការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ ?

ស្តសឋីភាគម្រចើ នមដលម្រជើ សម្រ ើសយក ការរង់ ោំម្មើ លសិនចំ ម្

ោះ ការរលូត

កូ នម្ោយឯងៗ នឹ ង រតូវការមម្ធាបាយម្ោយអនរោគមជាយថាម្ហតុ ។

B

ស្តសឋីមដលធ្លលប់ ោនធ្លលក់ ឈាមម្រជើ សម្រ ើសយកការពាបាលម្ោយម្ធវើ

C

ស្តសឋីមដលោនធ្លលក៉ា ឈាមខាលំង និ ងោនោការៈវ ិលមុ ខោចពាបាលម្ោយរង់ ោំបាន

D

E

អនរោគមននការរលូតម្ោយឯងៗ។

លុោះរតាមតោនការតាមោនរតឹ មរតូវលអ។

ស្តសឋីភាគម្រចើ នមដលម្រជើ សម្រ ើសយក ការរង់ ោំម្មើ លសិន ម្រចើ នជួ បនិ ងការ
រលូតមិ នម្ពញម្លញ(មិ នអស់)

ស្តសឋីោយការណ្ិ៍ថារតូវការសរោកម្រចើ ននែងម្រកាយការពាបាលម្ោយម្ធវើអនរោគម
ចំ ម្

ោះការរលូតម្ោយឯងៗ។
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ស្ដ្រីអ្នកជាំងឺម្មនក់ អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ (gravida 1, para 0 ) មករកអ្នក គដើមបីតាមោន ។ រត្់ធ្លាប់ម្មនធ្លាក់ឈាមគៅ
គពលដាំបូងដនគ៌ភ ។ ដាំបូងរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាមត្ិច ថាា គៅ គពលគ៌ភអាយុ ១០ អាទឹត្យ ។ ការពិនឹត្យគអ្កូដាំបូង
បញ្ហជក់ថាទរកម្មនការលូត្លា្់ធមាតា និង ម្មនចលនគបោះដូង ។ ប៉ៃូនានដថងគ្កាយមក រត្់បានធ្លាក់ឈាមយា៉ៃងខាា
្ាំង។ ការគធវើគត្្រតាមោនបង្ហាញថា ម្មនការរលូត្ មិនគពញគលញ ។អ្នកបានពិចរណា អ្ាំពី ការពាបាល គោយ
ការវោះកាត្់ ការពាបាលគោយឧ្ថ និង ការរងចាំគមើល្ិន ។ រត្់បានគ្ជើ្គរ ើ្យក ការរងចាំ និង តានោន្ិន
។
វ ិធី ពាបាលម្ោយថានំោនជាជំ ម្រ ើសកនុងការពាបលការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ ។ Misoprostol
ជា មផនកមួ យននវ ិធី ជាម្រចើ នម្នោះ ។ ម្តើ ម្យាបល់ខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ ចំ ម្

ោះការ

ម្របើ Misoprostolកនុង ការពាបាលការរលូតម្ោយឯងៗ ។

A

misoprostolបានទទូ លស្គាល់ដោយFood and Drug Administration(FDA)ដដើ មបី
ដធវើដអាយឈឺដ ោះ ដពលកូ នររប់ ដែ ។

B

misoprostolបានទទូ លស្គាល់ដោយFood and Drug Administration (FDA) ដដើ មបីដធវើការ
ពាបាលការរលូតដោយឯងៗ ។

C

misoprostolនាំឱ្យមាន ផលបោះ
រាក ផង ។

D

វាមានបញ្ហ
ា ចុ កដ ោះបនដិចបនដួចដពលដរបើ ដោយដលប misoprostol ដដើ មបី
ដធវើការពាបាលការរលូតដោយឯងៗ ។

E
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ល់ដល់រកពោះដ

ោះដវៀន រួមទ្វាំង ចដអោរ

ខាងម្លើរតឹ មរតូវ ទំងអស់ ។

ស្ដ្រីអ្នកជាំងឺម្មនក់ អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ (gravida 1, para 0 ) មករកអ្នក គដើមបីតាមោន ។ រត្់ធ្លាប់ម្មនធ្លាក់ឈាមគៅ
គពលដាំបូងដនគ៌ភ ។ ដាំបូងរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាមត្ិច ថាា គៅ គពលគ៌ភអាយុ ១០ អាទឹត្យ ។ ការពិនឹត្យគអ្កូដាំបូង
បញ្ហជក់ថាទរកម្មនការលូត្លា្់ធមាតា និង ម្មនចលនគបោះដូង ។ ប៉ៃូនានដថងគ្កាយមក រត្់បានធ្លាក់ឈាមយា៉ៃងខាា
្ាំង។ ការគធវើគត្្រតាមោនបង្ហាញថា ម្មនការរលូត្ មិនគពញគលញ ។អ្នកបានពិចរណា អ្ាំពី ការពាបាល គោយ
ការវោះកាត្់ ការពាបាលគោយឧ្ថ និង ការរងចាំគមើល្ិន ។ រត្់បានគ្ជើ្គរ ើ្យក ការរង់ច ាំ និង តាមោន្ិន
។
ចំ ម្

ោះគភ៌ មដលោមនបញ្ញ
ហ ម្តើ កតាឋខាងម្រកាមណាមូ យមដលមិ នបម្ងកើនម្រោោះថានក់ ម្ោយរលូត

កូ នឯងៗ។

A
B
C
D
E
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ការជក់ បារ ី

សកមមភាពផលូវម្ភទ

ការម្សពម្រគឿងស្សវ ឹង
ោយុម្រចើន

ជំ ងឺទឹកម្នមមផអមមដលមិ នរគប់ រគងបាន

ស្ដ្រីអ្នកជាំងឺម្មនក់ អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ (gravida 1, para 0 ) មករកអ្នក គដើមបីតាមោន ។ រត្់ធ្លាប់ម្មនធ្លាក់ឈាមគៅ
គពលដាំបូងដនគ៌ភ ។ ដាំបូងរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាមត្ិច ថាា គៅ គពលគ៌ភអាយុ ១០ អាទឹត្យ ។ ការពិនត្
ឹ យគអ្កូដាំបូង
បញ្ហជក់ថាទរកម្មនការលូត្លា្់ធមាតា និង ម្មនចលនគបោះដូង ។ ប៉ៃូនានដថងគ្កាយមក រត្់បានធ្លាក់ឈាមយា៉ៃងខាា
្ាំង។ ការគធវើគត្្រតាមោនបង្ហាញថា ម្មនការរលូត្ មិនគពញគលញ ។អ្នកបានពិចរណា អ្ាំពី ការពាបាល គោយ
អ្នតរាគម ការពាបាលគោយឧ្ថ និង ការរងចាំគមើល្ិន ។ រត្់បានគ្ជើ្គរ ើ្យក ការរងចាំ និង តានោន្ិន
។
អនកជំ ងឺបនឋ ការពាបាលម្ោយរង់ ោំម្មើ ល ម្ហើយក៏ ោនការរលូតម្ពញម្លញម្ោយមិ ន
ោំបាច់ ម្ធវើអនរោគមម្ឡើយ ។ ឥឡូវោត់ បារមឋថាោត់ និងជួ បការរលូតម្ទៀត ។ ម្តើ របម្យាគ
ណាមួ យមដលជានិ យមន័ យននការរលូតញឹកញាប់ ?

A

ចំ នួនណាមួ យននការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ មដលធវីឳ្យអនកជំ ងឺបារមភ

B

ពី រដងឬ ម្រចើ នជាងម្នោះ ននការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ ជាប់ ៗោន

C

D
E

ពី ររ ឺម្រចើ នជាងម្នោះមតមិ នជាប់ ៗោនននការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ មដលម្កើ តោនកនុងជី វ ិត
របស់ោត់

បី ដងឬ ម្រចើ នជាង ជាប់ ៗោន ននការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ

បី រ ឺ ម្រចើ នជាងម្នោះមតមិ ន ជាប់ ៗោន ននការរលូតកូ នម្ោយឯងៗ មដលម្កើ តោនកនុង
ជី វ ិតរបស់ោត់ ។
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ស្ដ្រីអ្នកជាំងឺម្មនក់ អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ (gravida 1, para 0 ) មករកអ្នក គដើមបីតាមោន ។ រត្់ធ្លាប់ម្មនធ្លាក់ឈាមគៅ
គពលដាំបូងដនគ៌ភ ។ ដាំបូងរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាមត្ិច ថាា គៅ គពលគ៌ភអាយុ ១០ អាទឹត្យ ។ ការពិនឹត្យគអ្កូដាំបូង
បញ្ហជក់ថាទរកម្មនការលូត្លា្់ធមាតា និង ម្មនចលនគបោះដូង ។ ប៉ៃូនានដថងគ្កាយមក រត្់បានធ្លាក់ឈាមយា៉ៃងខាា
្ាំង។ ការគធវើគត្្រតាមោនបង្ហាញថា ម្មនការរលូត្ មិនគពញគលញ ។អ្នកបានពិចរណា អ្ាំពី ការពាបាល គោយ
អ្នតរាគម ការពាបាលគោយឧ្ថ និង ការរងចាំគមើល្ិន ។ រត្់បានគ្ជើ្គរ ើ្យក ការរង់ច ាំ និង តានោន្ិន
។
កនុងរយៈម្ពល ៦ មខ បនាប់ ពីរលូតកូ ន ស្តសឋីរបឈមនិ ង ម្រោោះថានក់ កាន់ មតម្រចើ នចំ ម្

ោះ

បញ្ញ
ហ ណាមួ យខាងម្រកាមម្នោះ ?

A

ោការៈធ្លលក់ ទឹកចិ តឋ

B

ោការៈខវល់បារមឋ

C

ោការៈ នឹ កាឋយស្សម្ណាោះ

D

ោការៈខាងម្លើទំងអស់

E
36

ោការៈ ក និ ង ខ ។

គកាងម្មនក់ម្មន្បវត្រិ កនុង្គួស្ទរម្មនទឹកគនមណផអម

អ្នកជាំងឺម្មនក់ម្មនអាយុ ២៣ ឆ្ន ជា
ាំ ស្ដ្រី ណដល្គួស្ទរម្មន្បវត្រិទឹកគនមណផអម ។ ឥ ូវគនោះ រត្់ម្មនគភ៌ ២៨ អាទិត្យ ។
អ្នកជាំងឺរប្់អ្នកឈឺគពាោះគកើ ត្កូន គៅគពលគភ៌ម្មនអាយុ ៤០ អាទិត្យ គោយការគបើក្បូនម្មនការវិវត្រជាលាំោប់

រហូត្ដល់គបើកអ្្់ ។ រត្់្បឹងអ្្់គពល ១ គម្ម៉ៃង រហូត្ដល់អ្នក្ាំគរចចិត្រ គធវើការបូមយកកូនគោយមូលគហត្ុ ម្មរយ
អ្្់កម្មាង
ាំ ្បឹង ។ ការកត្់្ាំរល់រប្់អ្នក គឺកាលរប្់ទរកគៅនឹងទវរ។
អវីម្រៀបោប់ ខាងម្រកាមម្នោះ ជាជំ ហានននការបូ មជប់ ម្លើកមលងមត

A

ោក់ កាលបូ មជប់ដៅ៣ cm ពី មុែបដងាើយដរកាយរតង់ កដនលងដដលឆោឹងកាលបន្ុីគាន
ាមបដដ
ដ យ

B

ទញជាប់ បនឋ រហូតវារបូត ៣ ដង

C
បញ្ឈប់ ការបូ មម្នោះ ម្បើ សិនជា មិ នោនការវ ិវតឋម្រកាយពី ទញ ៣ ដង ជាប់ ៗោនមក។
D

បនធូរសំ

ធបូ មម្ៅម្ពលមដលម្យើងោចោប់ ថាគមទរកបាន

E

ទំងអស់ខាងម្លើ សុទធមតជាជំ ហានមដលមិ នរតឹ មរតូវ
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ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

ម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយរបស់ោត់គឺ
A

ការម្ឡើងសំ

B

préeclampsia / éclampsia

C

ការម្ឡើងសំ

ធឈាមម្ពលោនគភ៌

D

ការម្ឡើងសំ

ធឈាមមឋងោកល

E
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ធឈាមោុនំ រ ៉ា

ខាងម្លើមិនមមនទំងអស់

ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

អនកជំ ងឺចង់ ដឹង ថាម្តើ ោត់ ោនការរបឈមនិ ងម្រោោះថានក់ ម្កើ នម្ឡើងម្ពលោនគ៌ ភឫម្ទ ។
អនកពនយល់ ថា ៖
A

រភ៌ ដដលមានបញ្ហ
ា ដោយការដលើសសាំ

B

គាត់ មានការរបឈមនិ ងដរគាោះថ្ននក់ préeclampsie, éclampsie,ការលូតលាស់យឺតយវ
ននទ្វរកកនុងនផទ ការវោះកាត់ យកកូន និ ងការធ្លលក់ឈាម ។

C

ការាមោនដោយដធវើដអកូ និងការចាប់ ដផតើមដធវើ benign prostatic hyperplasia (BPH)
symptom 10 index scores ញឹកញាប់ អាចធ្លនសុវតថិភាពបាន

D

ការម្លើសសំ

E

ធឈាមរាុនាំ រ អាចអយររប់ ររង

ធឈាមោុនំ រមិ នទក់ ទងនិ ង éclampsie ម្ទ ។

ោយុរបស់ោត់ មិននំឱ្យោនការម្កើ នម្ឡើងននម្រោោះថានក់ ម្ពលោនគ៌ ភ
ម្នោះម្ទ ។
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ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

A

ការសិកាអំ ពី ការកករបស់ឈាម កំ រ ិត acide lactique និ ង dehydrogenase

B

ោប់ ម្ផឋើមឱ្យោត់ នូវថានំជា angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor

C

ប់ ម្ផឋើមឱ្យោត់ នូវថានំ Aldomet (methyldopa)

D

ម្ធវើឱ្យោត់ ឈឺម្

E
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ធឈាមរួមោន ៖

ោះសំោល ភាលមៗ

រង់ ោំម្ោយយកចិ តឋទុកោក់ ។

ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

អនកជំ ងឺរបស់អនកម្ៅតាមទូ រស័ពាម្ពលយប់ ម្ោយតអូញថាឈឺកាលខាលំង និ ងរពឹ លមភនក
ម្ឃើញរូបមបកជាពី រ ។ោត់ ោនគ៌ ភម្ពលម្នោះ ៣០ ោទិ តយ។អនករបាប់ ោត់ ថាឱ្យម្ៅ បនាប់
សម្គង្វគោះបនាន់ ។ម្ោគវ ិនិ ច័ឆយមដលអនកគិ តរបមហលជា ៖
A បញ្ញ
ហ transient ischemic attack/ ischémie transitoire
B

prééclampsia ម្កើតបមនាមម្លើការម្ឡើងសំ

C

Eclampsia

D

HELLP syndrome

E

syndrome hepato-rénal ម្ពលោនគ៌ ភ ។

ធឈាមោុនំ រ ៉ា
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ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ
ម្ៅ បនាប់សម្គង្វគោះបនាន់់ សំ

ធឈាមរួមោន ៖

ធឈាមម្បស់ោត់ ោន 160/110 mmHg។ ោត់ ោនម្ហើម

ម្ជើងយា៉ា ងខាលំង និ ង ោន réflexe ម្ជើង ខាលំងម្ពក ។ អនកនិ ង ៖
A

B

ោក់ អនកជំ ងឺឱ្យសំ ោកម្ពទយ និ ងោប់ ម្ផឋើមឱ្យhydralazineនិ ង ម្ធវើម្តសឋ ម្ៅ
មនាីរពិ ម្ាធ

ោក់ អនកជំ ងឺឱ្យសំ ោកម្ពទយម្ដើ មបីសម្ងកតតាមោន និ ងោប់ ម្ផរើមឱ្យ
hydralazine តាមសរនស និ ងម្ធវើម្អកូ និងតាមោនសុខោលភាពទរក (biophysical

C

profile)
ម្ៅម្ពលម្នោះ មិ នោន ភសឋុតាងខាងមនាីរពិ ម្ាធអំ ពី prééclampsieម្ទ ដូ ម្ចនោះ ោត់
៍
រតូវបានពាបាលដូ ចអនកជំ ង៎ឺ អត់ ម្ដកសំោកម្ៅម្ពទយ ។
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D

ម្ហើមម្ជើង និ ង réflexe ម្ជើងខាលំង គឺ ជាភ័ សតា
ឋ ងរគប់ រោន់ ននprééclampsie

E

រកម្មើ លlactate dehydrogenase ម្ៅនិងបនាប់សម្គង្វគោះបនាន់ ម្បើ ម្ឃើញ

វ ិជជោនគឺ ពិតជា preeclampsia
ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteine កនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយ ម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
លកខ័ណ្តរមូវម្ធវើការសំោលកូ នរបស់អនកជំ ងឺម្នោះ រួមោនទំងអស់ខាងម្រកាមម្នោះ ម្លើក
មលងមត ៖

A

សញ្ញដទរកកនុងនផាោនការលូតលាស់យឺតយា៉ា វ

B

ោនសញ្ញដសងស័យថាោនរម្បើកសុក

C

ោនទឹ កម្ភាលោះតិ ច

D
E
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ោន index ទឹ កម្ភាលោះ ១០

គ៌ ភោនោយុ ៤០ ោទឹ តយ

ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ
ការពាបាលជំ ងឺម្ឡើងសំ

ធឈាមខាលំងស្សួចស្ាវ (សំ

ធឈាមរួមោន ៖

ធឈាមម្ឡើងជាប់ ម្លើស ១៦០

សុីសូលី
ឋ ក និ ង ១០៥ ឌី យា៉ាសឋូលីក )ម្ពលោនគ៌ ភ ម្លើកម្លងមត ៖
A labetalol (Normodyne) 20 mg
B

nifedipine (Procardia) 10 mg ម្ោយម្លប

C

hydralazine (Apresoline) 5 mg IV

D

hydralazine (Apresoline) 10 mg intramusculaire (IM)

E
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methyldopa (Aldomet) 250 mg ម្ោយម្លប

ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម

ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ
អនកជំ ងឺតូអញមតអរថាឈឺកាលខាលំងម្ពលឈឺម្

ោះសំោល ។ សំ

ធឈាមរួមោន ៖
ធឈាមរបស់ោត់ ម្ឡើងដល់

150/100 mmHgនិ ងម្ពលម្នោះទឹ កម្នមរបស់ោត់ មដលយកម្ោយគិ លានុ បបោឌកោន
protein 3+។ការពាបាលរតឹ មរតូវភាគម្រចើ នសំោប់ អនកជំ ងឺម្ៅម្ពលម្នោះ គឺ ៖
A

labetalol (Normodyne) 20 mg IV

B

magnesium sulfate 2-g ម្ពលោក់ ដំបូងម្ហើយបនឋ1 g ោល់ ម្ោ៉ា ង

C

magnesium sulfate 5gIV ដំ បូងនិ ងរតោកោខង5g IM សងខាងបនាប់ ភាលម ម្ហើយបនឋ

D

hydralazine (Apresoline) 10 mg IM

E

វោះកាត់ យកកូ នភាលម
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ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ
ម្តើចំនុចខាងម្រកាម ណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ ចំ ម្
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ធឈាមរួមោន ៖

ោះ Eclampsie

A

Eclampsie រួ រដតពាបាលដោយ ចាក់ diazepam ាមសរនស

B

Eclampsie អាចដកើ តដោយមានសាំ

C

ការរបកាច់ ម្ោយ ëclampsie ម្រចើ នម្កើ តោន ម្ពល សំោល

D

Phenytoine អាចដរបើ ដោយចាក់ ាមសរនស ដល់អនកជាំ ងឺដដលរបកាច់ ដោយ
preeclampsia

E

ខាងម្លើទំងអស់ ោមនណាមូ យ រតឹ មរតូវម្ទ

ធឈាម diastolique តិ ចជាង ៩០ mmHg

ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

ម្តើ លកខ័ណ្ខាងម្រកាមណាមួ យ មដលម្ពលោនគ៌ ភោចម្កើ តោនផសំជាមួ យ préé
clampsie/éclampsie
A ការធ្លលក់ ឈាមម្រកាយម្ពលសំោល
B

គ៌ ភម្លើសមខរតូវម្ធវើឱ្យឈឺម្

C

ជាតិ សរក ម្ឡើងម្លើសកនុងឈាមោឋយ

D
E

ោះសំោល

ដំ ណាក់ កាលទី១ ននការឈឺម្

ោះសំោលអូ សបនលយ

ការសាោះសរនសមវ ៉ាន thromboembolie veineuse
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ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលជាម្រោោះឱ្យោន prééclampsieម្កើ តម្ឡើងវ ិញ ?
A

ការម្ផឋើមោន prééclampsie មុ ន ៣០ ោទិ តយននគ៌ ភ

B

រកុមជនជាតិ ភាគតិច

C

prééclampsie ពី មុន ចំ ម្

D

ក និ ង គ

E
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ោះស្តសឋីោនកូ នម្រចើ ន

ទំងអស់ខាងម្លើ ។

ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

អនកជំ ងឺសំោលកូ នតាមម្រកាម ។ ចំ ណ្ុចទំងអស់ខាងម្រកាមបានោត់ ទុកជាជំ ហាននន ការ
រគប់ រគងសកមមននដំ ណាក់ កាលទី ៣ ននការសំោលកូ ន គលើកណលងមត ៖
A
B
C

ការោក់ ថានំកគនឋក់សបូនមុ នម្ពលសំោលកូ នម្ចញ
ការោក់ ថានំកគនឋក់សបូនមុ នម្ពលសុកម្ចញ

ការម្គៀប និ ង កាត់ ទងសុក ម្ោយបានឆ្ប់ បនរិច

D

ការអនុ វតឋ ការទញទងសុកម្ោយរតួតពិ នឹតយ

E

ទំងអស់ខាងម្លើ សុទធមតជា ជំ ហាន មដលរតូវម្ធវើ កនុងការរគប់ រគងសកមមដំណាក់
កាលទី ៣ ននការសំោលកូ ន ។
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ម្មនគភ៌ដាំបូងគោយម្មន គលើ្្ម្មាធឈាម
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ ឆ្នំ ោនគភ៌ (gravida 2, para 1) មកជួ បអនកម្ដើមបីពិនិតយនផាម្

ោះ មដល

ោនោយុ ១៨សបារហ៍ ។ សោពធឈាមោត់ គឺ 140/94 mmHgយកម្ោយគិ លានុ បបោឌក
និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយខលួនអនកវាស់ ផ្លាល់ ។ ោត់ មិនោន proteineកនុងទឹ កម្នមម្ទ ម្ហើយមិ ន
ោនឈឺកាល ស្សវាំងមភនក ចម្ង្វអរ ឫកអួតម្ទ។ការពិ និតយម្ផសងម្ទៀតមដលម្ៅសល់ គឺ ស្សប
តាមម្ពលម្វលា និ ង មិ នោនម្ហើមមផនកខាងម្រកាមននម្ជើ ង ។
សកមមភាពរតឹ មរតូវននការង្វរម្ដើ មបីវាយតំ នល ពី ការម្ឡើងសំ

ធឈាមរួមោន ៖

កតាឋម្រោោះថានក់ ននការធ្លលក់ ឈាមម្រកាយសំោល រួមោន ៖
A

ដំ ណាក់ កាលទី១ននការឈឺម្

B

សរោលកូ នម្រចើនដង

C

កូ នម្ថាលស

D

សរោលម្ោយោនជំ នួយសំភារៈ (vacuum/forceps)

E
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ោះសំោលអូ សបនលយ

ទំងអស់ខាងម្លើ

ទាំងន់ទរក ទបជាង អាយុ ដនគ៌ភ
ស្តសឋី ោយុ ២៤ ឆ្នំ( gravida 1, para 0 )មដល ោនគភ៌ ៣០ ោទិតយ។ រដូវចុងម្រកាយរបស់ោត់
ចាស់លាស់ ។ោត់ មកពិនឹតយគភ៌របស់ោត់ ម្ៅ ៩ ោទិតយ ម្ហើយតាមោនម្រៀងោល់មខ ។ សនាសសន៍
ោឌម្ដើម (BMI)ោត់ គឺ ២១ ម្ហើយោត់បានម្កើ នទំងន់ ៣ គីឡូរកាម កនុងរយោះម្ពល៨ ោទិតយចុ ង
ម្រកាយម្នោះ ។ កំពស់សបូនរតឹមរតូវតាមម្ពលម្វលា ប៉ាុមនឋ ការវាស់កំពស់សបូននែងម្នោះ ោន ២៥ សម ។
ោត់ជក់បារ ី ១កញ្ចប់កនលោះកនុងមួយនែង ម្ហើយមិនោចកាត់បនាយបាន ។ ោត់បដិម្សធថាោត់មិន
ម្សពម្រគឿងស្សវ ឹងឫម្រគឿងម្ញៀនម្ទ ។ ោត់មិនោនម្កើតជំងឺបងកម្ោគែមីៗ អវីមដរ ។ ការពិនិតយម្អកូ ម្ៅ
១៦ ោទិតយ គឺរតូវជាមួយនិងនែងមខរដូវចុងម្រកាយ និង បង្វហញថាកូនោនរូបោងរបរកតី ។ ការពិ និតយ
ម្អកូម្ឡើងវ ិញ បង្វហញថាទំងន់ទរកមដលបា៉ា ន់របោណ្ រតូវនិ ង គភ៌២៥ ោទិតយ (ទំងន់ទរកម្រកាម
១០ នន percentileសំោប់គភ៌ ៣០ ោទិតយ)។ សនាសសន៍ ទឹកម្ភាលោះ ធមមតា ។

ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការលូតលាស់យឺតយា៉ា វននទរកកនុងនផា

(IUGR) ?

A

ជា

កយសោគល់ទរកមួ យោនទំ ងន់ បា៉ាន់ ាមន តិ ចជាងទំ ងន់ មដល

B

Percentileទី ៣ ជាទូ ម្ៅ គឺ ជាកំ រ ិតម្រកាមបំ ផុតមដលម្របើ សំោប់ ឱ្យនិ យមន័ យ

បានរ ំពឺ ងទុ ក តាមោយុគភ៌

ការលូតលាស់យឺតយា៉ា វននទរកកនុងនផា។
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C

ការលូតលាស់យឺតយា៉ា វនន ទរកកនុងនផា ោចម្របើ ជំ នួសម្ោយ

D

ការលូតលាស់យឺតយា៉ា វននទរកកនុងនផា គឺ ជា

E

ទំងអស់ម្ៅខាងម្លើ

តូ ចម្ធៀបម្ៅនិងោយុគភ៌

កយ ទរក

កយសំ ោប់ កូនមដលោនភាព

មិ នធមមតាមផនក génétique ោនទំ ងន់ តិច

ទាំងន់ទរក ទបជាង អាយុ ដនគ៌ភ
ស្តសឋី ោយុ ២៤ ឆ្នំ( gravida 1, para 0 )មដល ោនគភ៌ ៣០ ោទិតយ។ រដូវចុងម្រកាយរបស់ោត់
ចាស់លាស់ ។ោត់ មកពិនិតយគភ៌របស់ោត់ ម្ៅ ៩ ោទិតយ ម្ហើយតាមោនម្រៀងោល់មខ ។ សនាសសន៍
ោឌម្ដើម (BMI)ោត់ គឺ ២១ ម្ហើយោត់បានម្កើ នទំងន់ ៣ គីឡូរកាម កនុងរយោះម្ពល៨ ោទឹតយចុ ង
ម្រកាយម្នោះ ។ កំពស់សបូនរតឹមរតូវតាមម្ពលម្វលា ប៉ាុមនឋ ការវាស់កំពស់សបូននែងម្នោះ ោន ២៥ សម ។
ោត់ជក់បារ ី ១កញ្ចប់កនលោះកនុងមួយនែង ម្ហើយមិនោចកាត់បនាយបាន ។ ោត់បដិម្សធថាោត់មិន
ម្សពម្រគឿងស្សវ ឹងឫម្រគឿងម្ញៀនម្ទ ។ ោត់មិនោនម្កើតជំងឺបងកម្ោគែមីៗ អវីមដរ ។ ការពិនិតយម្អកូ ម្ៅ
១៦ ោទិតយ គឺរតូវជាមួយនិងនែងមខរដូវចុងម្រកាយ និង បង្វហញថាកូនោនរូបោងរបរកតី ។ ការពិ និតយ
ម្អកូម្ឡើងវ ិញ បង្វហញថាទំងន់ ទរកមដលរបោណ្ រតូវនិ ង គភ៌២៥ ោទិតយ (ទំងន់ទរកម្រកាម ១០
ននpercentileសំោប់គភ៌ ៣០ ោទិតយ)។ សនាសសន៍ ទឹកម្ភាលោះធមមតា ។

ម្តើអីវមួយមដលជាមូ លម្ហតុ ចំបង មដលឱ្យោន ការលូតលាស់យឺតយា៉ា វនន ទរកកនុងនផា
មនុ សស ?

A

ោឋយម្ឡើងទំ ងន់ តិច

B

សុកម្ធវើការផគត់ផគង់មិនរគប់រោន់

C

ោឋយោនជំ ងឺទឹកម្នមមផអម

D

ោឋយរបឈមនិង toxoplasmose

E

ការម្ឡើងសំ

ធឈាមម្ពលោនគភ៌
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ទាំងន់ទរក ទបជាង អាយុ ដនគ៌ភ
ស្តសឋីោនក់ ោយុ ២៤ ឆ្នំ( gravida 1, para 0 ) ោនគភ៌ ៣០ ោទិតយ។ រដូវចុងម្រកាយរបស់ោត់
ចាស់លាស់ ។ោត់ មកពិនិតយគភ៌របស់ោត់ ម្ៅ ៩ ោទិតយ ម្ហើយតាមោនម្រៀងោល់មខ ។ សនាសសន៍
ោឌម្ដើម (BMI)ោត់ គឺ ២១ ម្ហើយោត់បានម្កើ នទំងន់ ៣ គីឡូរកាម កនុងរយោះម្ពល៨ ោទិតយចុ ង
ម្រកាយម្នោះ ។ កំពស់សបូនរតឹមរតូវតាមម្ពលម្វលា ប៉ាុមនឋ ការវាស់កំពស់សបូននែងម្នោះ ោន ២៥ សម ។
ោត់ជក់បារ ី ១កញ្ចប់កនលោះកនុងមួយនែង ម្ហើយមិនោចកាត់បនាយបាន ។ ោត់បដិម្សធថាោត់មិន
ម្សពម្រគឿងស្សវ ឹងឫម្រគឿងម្ញៀនម្ទ ។ ោត់មិនោនម្កើតជំងឺបងកម្ោគែមីៗ អវីមដរ ។ ការពិនិតយម្អកូ ម្ៅ
១៦ ោទិតយ គឺរតូវជាមួយនិងនែងមខរដូវចុងម្រកាយ និង បង្វហញថាកូនោនរូបោងរបរកតី ។ ការពិ និតយ
ម្អកូម្ឡើងវ ិញ បង្វហញថាទំងន់ ទរកមដលរបោណ្ រតូវនិ ង គភ៌២៥ ោទិតយ (ទំងន់ទរកម្រកាម ១០
នន percentileសំោប់គភ៌ ៣០ ោទិតយ)។ សនាសសន៍ ទឹកម្ភាលោះ ធមមតា ។

ោល់ ារធ្លតុ ខាងម្រកាមមដលម្របើ ម្ោយោឋយសុទធមត
យា៉ា វននទរកកនុងនផា ម្លើកមលងមត ៖

A

កញ្ញ
ឆ

B

បារ ី

C

methadone

D

cocaine

E

heroine

ក់ ព័នធជាមួ យ ការលូតលាស់យឺត
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ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ឆ្នំ (gravida 1, para 0) មកបនាប់ពិម្រោោះជំ ងឺរបស់អនក ម្ោយារោន
គភ៌ ៤០ោទិ តយ ។ នែងមខរដូ វរបស់ោត់ ចាស់ លាស់ ។កនុងរបវតឋិរបស់ោត់ គឺោនរដូ វម្ទៀងនិ ង
ពុំ ោនម្របើ ពនារកំ ម្ណ្ើតម្ទកនុងរយៈម្ពល៣ មខមុ នោនគ៌ ភ ។ ការពិ និតយម្អកូ ម្ពលគ៌ ភ
ោនោយុ១៣ ោទិ តយ រតូវោននិ ងការគិ តតាមនែងមខចុ ងម្រកាយ ។ មិ នោនអវីឱ្យកត់ សំោល់
ម្ទចំ ម្

ោះគភ៌ ម្នោះ ។ អនកជំ ងឺោនបារមភ ម្ោយារនែងម្នោះ ជានែងោត់ រតូវសំោលកូ ន មត ោត់

មិ នោនឈឺម្

ោះសំោល។ោត់ របាប់ ថាោឋយោត់ អត់ ឈឺម្

ោះសំោលរហូតដល់ម្រកាយ ៤៤

ោទិ តយ ម្ហើយបារមភមរកងកូ នម្កើតមករត់ ម្ពញផាោះ។ការពិ និតយបង្វហញថាកំ ពស់សបូន ៣៩ ស
.ម។ ទំ ងន់ បានម្ឡើង 0.5 kg និ ង សញ្ញដជី វ ិតនឹ ងន៎ ។ សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកគឺ១៤០ ។ ោត់
សបូនបិ ទ រកាស់ និ ងមវង ។ ទំ ងន់ ទរក មដលរបោណ្ទុ ក គឺ ៣.៥ គរក ។
ម្តើោយុគភ៌ ប៉ាុនមនមដលគិ តថា ម្លើសមខ ៖

A

២៧០នែង

B

២៨០ នែង

C

២៨៧ នែង

D

២៩៤ នែង

E

៣០១ នែង
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ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ឆ្នំ (gravida 1, para 0) មកបនាប់ពិម្រោោះជំ ងឺរបស់អនក ម្ោយារោន
គភ៌ ៤០ោទិ តយ ។ នែងមខរដូ វរបស់ោត់ ចាស់ លាស់ ។កនុងរបវតឋិរបស់ោត់ គឺោនរដូ វម្ទៀងនិ ង
ពុំ ោនម្របើ ពនារកំ ម្ណ្ើតម្ទកនុងរយៈម្ពល៣ មខមុ នោនគ៌ ភ ។ ការពិ និតយម្អកូ ម្ពលគ៌ ភ
ោនោយុ១៣ ោទិ តយ រតូវោននិ ងការគិ តតាមនែងមខចុ ងម្រកាយ ។ មិ នោនអវីឱ្យកត់ សំោល់
ម្ទចំ ម្

ោះគភ៌ ម្នោះ ។ អនកជំ ងឺោនបារមភ ម្ោយារនែងម្នោះ ជានែងោត់ រតូវសំោលកូ ន មត ោត់

មិ នោនឈឺម្

ោះសំោល។ោត់ របាប់ ថាោឋយោត់ អត់ ឈឺម្

ោះសំោលរហូតដល់ម្រកាយ ៤៤

ោទិ តយ ម្ហើយបារមភមរកងកូ នម្កើតមករត់ ម្ពញផាោះ។ការពិ និតយបង្វហញថាកំ ពស់សបូន ៣៩ ស
.ម។ ទំ ងន់ បានម្ឡើង 0.5 kg និ ង សញ្ញដជី វ ិតនឹ ងន៎ ។ សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកគឺ១៤០ ។ ោត់
សបូនបិ ទ រកាស់ និ ងមវង ។ ទំ ងន់ ទរក មដលរបោណ្ទុ ក គឺ ៣.៥ គរក ។
ម្តើបណា
ឋ លកខ័ណ្ខាងម្រកាមម្នោះ ណាមួ យមដលមិ នរួមផសំជាមួ យម្រោោះនន
គ៌ ភម្លើសមខ ?

A
B

ោនកងវោះ sulfatase ម្ៅកនុងសុក
កូ នោន anencephalie

C

ទរកោនម្ភទជាស្តសឋី

D

ទរកកូ នដំ បូង

E

ោនរបវតឋិកូនម្លើសមខ ។
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ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ឆ្នំ (gravida 1, para 0) មកបនាប់ពិម្រោោះជំ ងឺរបស់អនក ម្ោយារោន
គភ៌ ៤០ោទិ តយ ។ នែងមខរដូ វរបស់ោត់ ចាស់ លាស់ ។កនុងរបវតឋិរបស់ោត់ គឺោនរដូ វម្ទៀងនិ ង
ពុំ ោនម្របើ ពនារកំ ម្ណ្ើតម្ទកនុងរយៈម្ពល៣ មខមុ នោនគ៌ ភ ។ ការពិ និតយម្អកូ ម្ពលគ៌ ភ
ោនោយុ១៣ ោទិ តយ រតូវោននិ ងការគិ តតាមនែងមខចុ ងម្រកាយ ។ មិ នោនអវីឱ្យកត់ សំោល់
ម្ទចំ ម្

ោះគភ៌ ម្នោះ ។ អនកជំ ងឺោនបារមភ ម្ោយារនែងម្នោះ ជានែងោត់ រតូវសំោលកូ ន មត ោត់

មិ នោនឈឺម្

ោះសំោល។ោត់ របាប់ ថាោឋយោត់ អត់ ឈឺម្

ោះសំោលរហូតដល់ម្រកាយ ៤៤

ោទិ តយ ម្ហើយបារមភមរកងកូ នម្កើតមករត់ ម្ពញផាោះ។ការពិ និតយបង្វហញថាកំ ពស់សបូន ៣៩ ស
.ម។ ទំ ងន់ បានម្ឡើង 0.5 kg និ ង សញ្ញដជី វ ិតនឹ ងន៎ ។ សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកគឺ១៤០ ។ ោត់
សបូនបិ ទ រកាស់ និ ងមវង ។ ទំ ងន់ ទរក មដលរបោណ្ទុ ក គឺ ៣.៥ គរក ។
ម្តើអីវមដលជាមូ លម្ហតុ ចំបងរួមនន គ៌ ភម្លើសមខ?

A

ការគិ តកាលបរ ិម្ចឆទខុ ស

B

ទរកោន anencephalie

C

ទរកោនកតាឋ génétique

D

ការមដលោនកូ នម្រចើន

E
56

ស្តសឋោ
ី ន ក់ោយុ ៣៥ឆ្នំ (gravida 1, para 0) មកបនាប់ពិម្រោោះជំងឺរបស់អនក ម្ោយារោនគភ៌ ៤០ោទិតយ ។ នែង
មខរដូ វរបស់ោត់ ចាស់លាស់ ។កនុងរបវតឋិរបស់ោត់គឺោនរដូវម្ទៀងនិងពុំោនម្របើពនារកំម្ណ្ើតម្ទកនុងរយៈ
ម្ពល៣ មខមុ នោនគ៌ភ ។ ការពិ និតយម្អកូ ម្ពលគ៌ភោនោយុ១៣ ោទិតយ រតូវោននិងការគិតតាមនែងមខចុង
ម្រកាយ ។ មិនោនអវីឱ្យកត់សំោល់ម្ទចំម្
ោលកូន មត ោត់ មិនោនឈឺម្

ោះគភ៌ម្នោះ ។ អនកជំងឺោនបារមភ ម្ោយារនែងម្នោះ ជានែងោត់រតូវសំ

ោះសំោល។ោត់របាប់ថាោឋយោត់អត់ឈឺម្

ោះសំោលរហូតដល់ម្រកាយ ៤៤

ោទិតយ ម្ហើយបារមភមរកងកូ នម្កើ តមករត់ម្ពញផាោះ។ការពិនិតយបង្វហញថាកំពស់សបូន ៣៩ ស .ម។ ទំងន់បាន
ម្ឡើង 0.5 kg និង សញ្ញដជីវ ិតនឹងន៎ ។ សង្វវក់ម្បោះដូងទរកគឺ ១៤០ ។ ោត់សបូនបិ ទ រកាស់ និងមវង ។ ទំងន់
ទរក មដលរបោណ្ទុក គឺ ៣.៥ គរក ។

អនកជំងឺបានទុកគ៌ភដល់ ៤១ ោទិតយ ។ឥឡូវម្នោះ ោត់ចង់ បានការពាបាលម្ោយទុក
សិន ម្រ

រង៉ា ោំម្មើ ល

ោះោត់ឮម្គនិយាយពីការរបឈមខខស់និងការវោះកាត់យកកូន ម្បើ សិនោត់រតូវម្ធវើឱ្យឈឺម្

ម្កើត។ ម្តើ របម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិនរតឹ មរតូវទក់ទងនឹងការម្ធវើឱ្យឈឺម្
ោទិតយ ។

ោះ

ោះសំោលម្ៅ៤១
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A

ការដធវើឱ្យឈឺដ ោះសាំរាលដៅ៤១ អាទិ តយមិ នដធវើឱ្យមានការដកើ នននការ
របឈមនិ ងការវោះកាត់ យកកូន

B

ការដធវើឱ្យឈឺដ
របស់ទ្វរក

C

ការកាត់ បនថយការរបឈមនិ ងការស្គលប់ ននទ្វរកជុាំ វ ិញការសាំរាលដោយការដធវើឱ្យឈឺ
ដ ោះសាំរាលមានតិ ចដស់ ដបើ ដរបៀបដធៀបនិ ង ការដដលទុ ករង់ ចាាំដមើ ល

D

ការដធវើឱ្យឈឺដ ោះសាំរាលដៅ៤១អាទិ តយមានទ្វក់ ទងនិ ងការថយចុ ោះននការរបឈម
និ ងចដអោមដរារសញ្ហាដកដដងាើមស្សូបអាចម៍ នរពចូ លសួត
meconium aspiration syndrome

E

ការដធវើឱ្យឈឺដ
កាត់ យកកូន

ោះសាំរាលដពលកូ នដលើសដែ កាត់ បនថយ ការរបឈមនិ ងការស្គលប់

ោះសាំរាល ដៅ ៤១ អាទិ តយ ដធវើឱ្យមានការដកើ នននការរបឈមនិ ងការវោះ

ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ឆ្នំ (gravida 1, para 0) មកបនាប់ពិម្រោោះជំ ងឺរបស់អនក ម្ោយារោន
គភ៌ ៤០ោទិ តយ ។ នែងមខរដូ វរបស់ោត់ ចាស់ លាស់ ។កនុងរបវតឋិរបស់ោត់ គឺោនរដូ វម្ទៀងនិ ង
ពុំ ោនម្របើ ពនារកំ ម្ណ្ើតម្ទកនុងរយៈម្ពល៣ មខមុ នោនគ៌ ភ ។ ការពិ និតយម្អកូ ម្ពលគ៌ ភ
ោនោយុ១៣ ោទិ តយ រតូវោននិ ងការគិ តតាមនែងមខចុ ងម្រកាយ ។ មិ នោនអវីឱ្យកត់ សំោល់
ម្ទចំ ម្

ោះគភ៌ ម្នោះ ។ អនកជំ ងឺោនបារមភ ម្ោយារនែងម្នោះ ជានែងោត់ រតូវសំោលកូ ន មត ោត់

មិ នោនឈឺម្

ោះសំោល។ការពិ និតយបង្វហញថាកំ ពស់សបូន ៣៩ ស .ម។ ទំ ងន់ បានម្ឡើង 0.5

kg និ ង សញ្ញដជី វ ិតនឹ ងន៎ ។ សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកគឺ១៤០ ។ ោត់ សបូនបិ ទ រកាស់ និ ងមវង។
ទំ ងន់ ទរក មដលរបោណ្ទុ ក គឺ ៣.៥ គរក ។
អនកជំងឺយល់រពមម្ធវើឱ្យឈឺម្

ោះសំោល ។ ម្ពលម្នោះោត់សបូនោត់ សភាពដូចខាងម្រកាមម្នោះ ៖

សបូនម្បើក ២ ស.ម.កសបូនរលប់ ៦០ ភាគរយ ទំរង់កូនម្ៅ -២ ោត់សបូនរ ឹង ម្ហើយសាិតម្ៅម្រកាយ ។
ម្តើខាងម្រកាមម្នោះ ម្យាបល់ណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ ?

A

ម្ធវើឱ្យឈឺម្

ោះសំោលម្ោយម្របើ oxytocine

B

Bishop scoreចងអុលបង្វហញពី លកខណ្ៈលអរគប់ រោន់ មដលោចនឹ ងម្ធវើឱ្យឈឺម្
ោលម្កើ តតាមម្រកាមបាន

C
D

ការមដលម្ធវើឱ្យោត់ សបូនទន់ ម្ោយ prostaglandines រតូវបានឲ្យម្របើ
ឱ្កាសម្ជាគជ័ យ ោន តិ ច ចំ ម្
prostaglandine

ោះ ការ ម្ធវើឱ្យឈឺម្

ោះសំោលម្ោយម្របើ

ោះសំ

E

ម្បើ Bishop score ម្រចើ នជាង ១០ ម្នោះ បង្វហញថា ការមដលោចសំោល
តាមម្រកាម បនាប់ ពីម្ធវើឱ្យឈឺម្
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ោះ សំោល គឺ ដូ ចោន និ ង ឈឺម្

ោះសំោល

ម្ោយឯងៗ

ស្តសឋីោនក់ ោយុ ៣៥ឆ្នំ (gravida 1, para 0) មកបនាប់ពិម្រោោះជំ ងឺរបស់អនក ម្ោយារោន
គភ៌ ៤០ោទិ តយ ។ នែងមខរដូ វរបស់ោត់ ចាស់ លាស់ ។កនុងរបវតឋិរបស់ោត់ គឺោនរដូ វម្ទៀងនិ ង
ពុំ ោនម្របើ ពនារកំ ម្ណ្ើតម្ទកនុងរយៈម្ពល៣ មខមុ នោនគ៌ ភ ។ ការពិ និតយម្អកូ ម្ពលគ៌ ភ
ោនោយុ១៣ ោទិ តយ រតូវោននិ ងការគិ តតាមនែងមខចុ ងម្រកាយ ។ មិ នោនអវីឱ្យកត់ សំោល់
ម្ទចំ ម្

ោះគភ៌ ម្នោះ ។ អនកជំ ងឺោនបារមភ ម្ោយារនែងម្នោះ ជានែងោត់ រតូវសំោលកូ ន មត ោត់

មិ នោនឈឺម្

ោះសំោល។ការពិ និតយបង្វហញថាកំ ពស់សបូន ៣៩ ស .ម។ ទំ ងន់ បានម្ឡើង 0.5

kg និ ង សញ្ញដជី វ ិតនឹ ងន៎ ។សង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកគឺ១៤០ ។ ោត់ សបូនបិ ទ រកាស់ និ ងមវង ។
ទំ ងន់ ទរក មដលរបោណ្ទុ ក គឺ ៣.៥ គរក ។
ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ នរតឹ មរតូវអំ ពីការម្ធវើឱ្យោត់ សបូនទន់ ម្ោយម្របើ
prostaglandines ?

A

B

មិ នឱ្យម្របើOxytocin ម្បើសិនកំ ពុងម្ធវើឱ្យឈឺម្
គ៌ ភម្លើសមខ

D
E

ោះ

prostaglandin E2 (dinoprostone)និ ងprostaglandin E1 (misoprostol) ជាជំ ម្រ ើសពី រ សំ
ោប់ ម្ធវើឱ្យឈឺម្

C

ោះសំោលម្ោយ prostaglandine ចំ ម្

ោះសំោល ម្ៅម្ពលគ៌ ភម្លើសមខ

ពុំោនរបបម្របើ ជាខានតសឋង់ោរ បានរតូវតាក់ មតង ម្ដើ មបីកំណ្ត់ ការម្របើ
ថានំទំងម្នោះម្ទ

ការម្របើ ថានំម្ោយ កំ រ ឹតខពស់ នំឱ្យោនការម្ភាញចខាលំងម្ៅម្លើសបូន

ការតាមោនសង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកជាការោំបាច់ ម្ៅម្ពលម្ធវើឱ្យឈឺម្
សំោលម្ោយ prostaglandine ។

ោះ
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ស្តសឋីោយុ១៨ ឆ្នំ( gravida 1)ោនគ៌ ភ ៣៩ ោទិ តយ ៥នែង ។ ោត់ មកដល់កមនលងសមភព
ជាមួ យោឋយ មិ តឋរបុស និ ងមិ តឋស្សី ២នក់ ។ ោត់ របាប់ ថា ោត់ ោនឈឺម្

ោះម្ោយសបូនកនឋ្

ោក់ ៣ ម្ោ៉ា ង ម្ហើយ។ ការកគនឋក់ គឺ ោល់៥ នទី មរងម្ហើយ មិ នម្ទៀងទត់ ម្ទ ។ ោត់ ថាមិ ន
ោនធ្លលក់ ឈាម ឫរជាបទឹ កអវីម្ទ ម្ហើយចលនកូ នមិ នែយមដរ ។ ការពិ និតយោងកាយ
ម្ឃើញថា ោត់ សបូនម្បើ ក ៣ សម. និ ងរួញរលប់ ២០ភាគរយ រ ឹង និ ង ម្ៅម្រកាយ ។ ការម្ធវើ
ម្តសឋ non-stress test គឺ ោមនបញ្ញ
ហ ម្ទ ។ ោត់ សិ ត
ា កនុងការតាមោន រយៈម្ពល ២ ម្ោ៉ា ង
ម្ហើយពុំ ោនការមរបរបួលសំខាន់ ម្ៅោត់ សបូនម្ទ ។ ស្តសឋីរតូវបានោក់ ឱ្យសំោក ឈឺម្
និ ង សំោល។

កនុងដំ ណាក់ កាលននការឈឺម្

ោះ

ោះសរោលម្នោះ ោត់ ោចរបឈមនឹ ងអ្

វ ីៗខាងម្រកាមម្នោះម្លើកមលងមត ៖
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A

ការសំោលម្ោយវោះកាត់

B

ការជាប់ ាមម្ពលសំោល

C

ការរលាកម្ស្ាមទឹ កម្ភាលោះ

D

ការោក់ កាម្តមទរ ម្ដើមបីវាស់ សំ

E

ការម្របើ Oxytocine

ធកនុងសបូន( pression intrauterine)

ស្តសឋីោនក់ ោយុ១៨ ឆ្នំ( gravida 1)ោនគ៌ ភ ៣៩ ោទិ តយ ៥នែង ។ ោត់ មកដល់កមនលងសមភព
ជាមួ យោឋយ មិ តឋរបុស និ ងមិ តឋស្សី ២នក់ ។ ោត់ របាប់ ថា ោត់ ោនឈឺម្
ោក់ ៣ ម្ោ៉ា ង ម្ហើយ។ ការកគនឋក់ គឺ ោល់៥ នទី

ោះម្ោយសបូនកនឋ្

មរងម្ហើយ មិ នម្ទៀងទត់ ម្ទ ។ ោត់

ថាមិ នោនធ្លលក់ ឈាម ឫរជាបទឹ កអវីម្ទ ម្ហើយចលនកូ នមិ នែយមដរ ។ ការពិ និតយោងកាយ
ម្ឃើញថា ោត់ សបូនម្បើ ក ៣ សម. និ ងរួញរលប់ ២០ភាគរយ រ ឹង និ ង ម្ៅម្រកាយ ។ ការម្ធវើ
ម្តសឋ non-stress test គឺ ោមនបញ្ញ
ហ ម្ទ ។ ោត់ សិ ត
ា កនុងការតាមោន រយៈម្ពល ២ ម្ោ៉ា ង
ម្ហើយពុំ ោនការមរបរបួលសំខាន់ ម្ៅោត់ សបូនម្ទ ។
ម្តើ ការម្ធវើម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយ ម្ៅម្ពលម្នោះ ជាអវី ?
A

ការឈឺម្

B

ការឈឺម្

C

ការឈឺម្

D

ការកគនឋក់ សបូន Braxton–Hicks

E

ោះសំោលកនុងរយៈសកមម

ោះសំោលពុំោនការវ ិវតឋម្ៅមុ ខ
ោះសំោល កនុងរយៈយឺត

ទឹ កម្ភាលោះម្លើសមតតិ ច
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ស្តសឋីោនក់ ោយុ១៨ ឆ្នំ( gravida 1)ោនគ៌ ភ ៣៩ ោទិ តយ ៥នែង ។ ោត់ មកដល់កមនលងសមភព
ជាមួ យោឋយ មិ តឋរបុស និ ងមិ តឋស្សី ២នក់ ។ ោត់ របាប់ ថា ោត់ ោនឈឺម្
ោក់ ៣ ម្ោ៉ា ង ម្ហើយ។ ការកគនឋក់ គឺ ោល់៥ នទី

ោះម្ោយសបូនកនឋ្

មរងម្ហើយ មិ នម្ទៀងទត់ ម្ទ ។ ោត់

ថាមិ នោនធ្លលក់ ឈាម ឫរជាបទឹ កអវីម្ទ ម្ហើយចលនកូ នមិ នែយមដរ ។ ការពិ និតយោងកាយ
ម្ឃើញថា ោត់ សបូនម្បើ ក ៣ សម. និ ងរួញរលប់ ២០ភាគរយ រ ឹង និ ង ម្ៅម្រកាយ ។ ការម្ធវើ
ម្តសឋ non-stress test គឺ ោមនបញ្ញ
ហ ម្ទ ។ ោត់ សិ ត
ា កនុងការតាមោន រយៈម្ពល ២ ម្ោ៉ា ង
ម្ហើយពុំ ោនការមរបរបួលសំខាន់ ម្ៅោត់ សបូនម្ទ ។
ម្តើលទធផលខាងម្រកាមណាមួ យមដល មិ នទក់ ទងជាមួ យនឹ ងការមែទំជាបនរបនាប់ ម្ៅ
ម្ពលោនគ៌ ភ ?
A
B
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ស្តសឋី រតូវការឱ្សែតិ ចកនុងការកាត់ បនាយការឈឺោប់ ម្ពលឈឺម្

ោះសំោល

ទរក មិ នតំ រវូ ឱ្យោនការសម្គង្វគោះម្រចើ នម្ពលម្កើ តមក

C

ស្តសឋីហាក់ ដូចជាម្ពញចិ តឋជាមួ យ ការមែទំម្ពលឈឺម្

ោះសំោល

D

ការកាត់ ទវរ (épisiotomie) មិ នម្ធវើជាទូ ម្ៅម្ទ

E

ការសំោលតាមម្រកាមម្ោយោនអនឋោគម រតូវបានម្ធវើជាទូ ម្ៅជាង

ស្តសរីបានវ ិលមកផាោះវ ិញ។ពី រនែងរកាយោត់ រតឡប់ មកវ ិញជាមួ យនិ ងសបូនកគនរក់ ជាបនរបនាប់
ោល់៣នទី មរងនិ ងម្ទៀងទត់ ។ម្ោយលូកាាបោត់ សបូនោត់ បានម្បើ ក៤សមនិ ងរលប់៥០
%ម្ៅាានភាព-២ម្ៅចំ កណា
រ លនិ ងទន់ ។អតិ ែិជនរតូវបានោក់ ម្ោយសំោកម្ពទយម្ដើ មបី
ឈឺម្

ោះនិ ងសំោល។ោឋយ និ ង មិ តឋរបុសោត់ រ ំម្ភើ បជាខាលំង ម្ហើយចង់ ដឹងពិ តរបាកដថា

ម្ពលណាម្ទើបកូ ននិ ងម្កើតមក។អនកជំ ងឺចង់ សួរថាម្តើ ការោក់ ឆឹ អងខនងកុំ ឱ្យឈឺជាគំ និតលអ ម្ទ
។ ោឋយ ោត់ ចង់ ដឹង ម្ពលណាកូ នស្សី ោត់ និ ងទទួ លការបូ មលាមក និ ងរតូវម្ការម្ោម ។
អនករតូវបានរបាប់ ជាមុ នថាការកាត់ ទវរ បានរតូវម្ធវើម្ដើ មបីឱ្យទរកម្កើ តមកម្ោយសុវតាិភាព ។
គត្ើ ចាំនុចខាងគ្កាមណាមួយណដលជា គលបឿនបា៉ៃនស្ទ
់ ា ន ដនការគបើកម្មត្់្បូនគៅដាំណាក់កាល្កមាដនការឈឺគពាោះ្ាំ
រាល រប្់ស្ដ្រីកូនដាំបូង ?

A
B
C
D
E

០.២ សម.កនុង ១ ម្ោ៉ា ង
០.៥ សម.កនុង ១ ម្ោ៉ា ង
១ សម..កនុង ១ ម្ោ៉ា ង

១.៥ សម.កនុង ១ ម្ោ៉ា ង
២ សម..កនុង ១ ម្ោ៉ា ង
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ស្តសរីបានវ ិលមកផាោះវ ិញ។ពី រនែងរកាយោត់ រតឡប់ មកវ ិញជាមួ យនិ ងសបូនកគនរក់ ជាបនរបនាប់
ោល់៣នទី មរងនិ ងម្ទៀងទត់ ។ម្ោយលូកាាបោត់ សបូនោត់ បានម្បើ ក៤សមនិ ងរលប់៥០
%ម្ៅាានភាព-២ម្ៅចំ កណា
រ លនិ ងទន់ ។អតិ ែិជនរតូវបានោក់ ម្ោយសំោកម្ពទយម្ដើ មបី
ឈឺម្

ោះនិ ងសំោល។ោឋយ និ ង មិ តឋរបុសោត់ រ ំម្ភើ បជាខាលំង ម្ហើយចង់ ដឹងពិ តរបាកដថា

ម្ពលណាម្ទើបកូ ននិ ងម្កើតមក។អនកជំ ងឺចង់ សួរថាម្តើ ការោក់ ឆឹ អងខនងកុំ ឱ្យឈឺជាគំ និតលអ ម្ទ
។ ោឋយ ោត់ ចង់ ដឹង ម្ពលណាកូ នស្សី ោត់ និ ងទទួ លការបូ មលាមក និ ងរតូវម្ការម្ោម ។
អនករតូវបានរបាប់ ជាមុ ន ថាការកាត់ ទវរ បានរតូវម្ធវើម្ដើ មបីឱ្យទរកម្កើ តមកម្ោយសុវតាិភាព ។
គត្ើចាំនុចណាមួយណដល្ត្ឹម្ត្ូវ ចាំគពាោះ ការ្គប់្គង្កមា គពលឈឺគពាោះ្ាំរាល ?
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A

ការបាំ ដបកដស្ស្គមទឹ កដភាលោះពី ដាំបូង និ ង ឱ្យoxytocine រតូវវបានដធវើដដើ មបីដកសរមួលការ
ឈឺដ ោះអូ សបនលយ

B

វាកាត់ បនថយនូ វរយៈដពលននការឈឺដ

ោះសរមាល

C

ការសរមាលដោយអនដរារម រតូវដធវើដ
យូរជាង ២ ដមាង ដលើសពី ធមមា

ើងដបើ សិនជា ការដបើ កមាត់ សបូន

D

វាកាត់ បនថយការរបឈមនិ ងការវោះយកកូ ន

E

ការដធវើអនដរារមរតូវកាំ ណត់ ឱ្យដធវើចាំដ
ដពល៤ ដមាងគាមនការដរបរបួល

ោះកូ នដាំ បូងដដល មាត់ សបូនដរកាយ

ស្តសរីបានវ ិលមកផាោះវ ិញ។ពី រនែងរកាយោត់ រតឡប់ មកវ ិញជាមួ យនិ ងសបូនកគនរក់ ជាបនរបនាប់
ោល់៣នទី មរងនិ ងម្ទៀងទត់ ។ម្ោយលូកាាបោត់ សបូនោត់ បានម្បើ ក៤សមនិ ងរលប់៥០
%ម្ៅាានភាព-២ម្ៅចំ កណា
រ លនិ ងទន់ ។អតិ ែិជនរតូវបានោក់ ម្ោយសំោកម្ពទយម្ដើ មបី
ឈឺម្

ោះនិ ងសំោល។ោឋយ និ ង មិ តឋរបុសោត់ រ ំម្ភើ បជាខាលំង ម្ហើយចង់ ដឹងពិ តរបាកដថា

ម្ពលណាម្ទើបកូ ននិ ងម្កើតមក។អនកជំ ងឺចង់ សួរថាម្តើ ការោក់ ឆឹ អងខនងកុំ ឱ្យឈឺជាគំ និតលអ ម្ទ
។ ោឋយ ោត់ ចង់ ដឹង ម្ពលណាកូ នស្សី ោត់ និ ងទទួ លការបូ មលាមក និ ងរតូវម្ការម្ោម ។
អនករតូវបានរបាប់ ជាមុ ន ថាការកាត់ ទវរ បានរតូវម្ធវើម្ដើ មបីឱ្យទរកម្កើ តមកម្ោយសុវតាិភាព ។
គត្ើបណា
រ ្បគយាគខាងគ្កាមណាមួយណដលជាការណថទាំទូគៅគៅគពលឈឺគពាោះ្ាំរាលណដល្ត្ូវបានរាំ្ទគោយការ
្ិកាម្មនភ្តុតាង្គឹោះ (evidence-based studies) ?

A
B
C

ការម្ការម្ោមមរំុទវរោស

ការបូ មលាមកជាទំលាប់
ការបនាយ ឱ្យតិ ចនូ វការទទួ លទនទឹ ក និ ងចំ ណ្ីោហារ

D
E
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ការម្ដកផ្លងរម្លើមរគ

ការោំរទ ជាបនឋម្ៅរយៈម្ពលឈឺម្

ោះ

។

ស្តសរីបានវ ិលមកផាោះវ ិញ។ពី រនែងរកាយោត់ រតឡប់ មកវ ិញជាមួ យនិ ងសបូនកគនរក់ ជាបនរបនាប់
ោល់៣នទី មរងនិ ងម្ទៀងទត់ ។ម្ោយលូកាាបោត់ សបូនោត់ បានម្បើ ក៤សមនិ ងរលប់៥០
%ម្ៅាានភាព-២ម្ៅចំ កណា
រ លនិ ងទន់ ។អតិ ែិជនរតូវបានោក់ ម្ោយសំោកម្ពទយម្ដើ មបី
ឈឺម្

ោះនិ ងសំោល។ោឋយ និ ង មិ តឋរបុសោត់ រ ំម្ភើ បជាខាលំង ម្ហើយចង់ ដឹងពិ តរបាកដថា

ម្ពលណាម្ទើបកូ ននិ ងម្កើតមក។អនកជំ ងឺចង់ សួរថាម្តើ ការោក់ ឆឹ អងខនងកុំ ឱ្យឈឺជាគំ និតលអ ម្ទ
។ ោឋយ ោត់ ចង់ ដឹង ម្ពលណាកូ នស្សី ោត់ និ ងទទួ លការបូ មលាមក និ ងរតូវម្ការម្ោម ។
អនករតូវបានរបាប់ ជាមុ ន ថាការកាត់ ទវរ បានរតូវម្ធវើម្ដើ មបីឱ្យទរកម្កើ តមកម្ោយសុវតាិភាព ។
គត្ើចាំែុចខាងគ្កាមណាមួយណដល្ត្ឹម្ត្ូវ ចាំគពាោះការបាំណបកទឹកគភាាោះគពលឈឺគពាោះ្ាំរាល?

A

ការសិការជាដរចើ នបានគាាំរទស្គរៈសាំខ្ន់ ននការបាំ ដបកដស្ស្គមទឹ កដភាលោះ
ដដើមបីបដងោើនការឈឺដ ោះ

B

វារួមផ្ាំជាមួ យតាំ រវូ ការ oxytocine កាន់ ដតដរចើ ន

C

ការដរបរបួលសអវក់ ដបោះដូ ងកូនតិ ច ឬមធយម រតូវបានកត់ សាំគាល់ដ
ដលើ fetal monitoring ដពលបាំ ដបកដស្ស្គម ទឹ កដភាលោះ

D

វាទ្វក់ ទងដៅនិង ការកាត់ បនថយ ៣០ នទី ននរយោះដពលននការឈឺ
ដ ោះសាំរាល

E
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ើញ

វាកាត់ បនាយការរបឈមនិ ងការសំោលម្ោយវោះកាត់

ស្ដ្តីបានវិលមកផទោះវិញ។ពីរដថង្កាយរត្់្ត្ ប់មកវិញជាមួយនិង្បូនកន្រ្នតក់ជាបនតបនទប់រាល់៣នទីមតងនិងគទៀង
ទត្់។គោយលូកស្ទទបម្មត្់្បូនរត្់បានគបើក៤្មនិងរលប់៥០ %គៅស្ទថនភាព-២គៅចាំកណា
ត លនិងទន់។អ្ត្ិថិ

ជន្ត្ូវបានោក់គអាយ្ាំរាកគពទយគដើមបីឈឺគពាោះនិង្ាំរាល។ម្មរយ និង មិត្រ្បុ្រត្់រគាំ ភើបជាខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹងពិត្
្បាកដថាគពលណាគទើបកូននិងគកើ ត្មក។អ្នកជាំងឺចង់្ួរថាគត្ើការចក់ឆអឹងខនងកុាំឱយឈឺជាគាំនិត្លអគទ ។ ម្មរយ រត្់ចង់
ដឹង គពលណាកូនស្្ីរត្់ និងទទួលការបូមលាមក និង្ត្ូវគការគរាម ។ អ្នក្ត្ូវបាន្បាប់ ជាមុន ថាការកាត្់ទវរ
បាន្ត្ូវគធវើគដើមបី ឱយទរកគកើ ត្មកគោយ្ុវត្ថភា
ិ ព។
ម្តើគួរឱ្យដំ បូនមនស្តសឋីោននផាម្

ោះ យា៉ា ងណា អំ ពី ការកាត់ ទវរ épisiotomie ?
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A

ការកាត់ ទ្វវរជាទាំលាប់ សាំរល
ួ ដល់ ការសាំរាល និ ង រតូវឱ្យដធវើ ដដើ មបីដចៀសវាង ការ
រដ កទ្វវរ

B

ការរដ

C

épisiotomie médiolaterale មានដរចើ នជាង វ ិធី កាត់ ាមកដ
ដ លបញ្ឆឹត midlateral

D

ការកាត់ ទ្វវរ រួ រដតដធវើដពលដ មានលកខ័ណតរមូវដធវើពិដសស

E

ការកាត់ ទ្វវរépisiotomieជាទាំ លាប់ នាំមកនូ វការបាត់ បង់ ឈាមតិ ច និ ង មិ នសូវឈឺដពល
រួមដភទ ជាងការដដល មិ នកាត់ ទ្វវរ

កដថមដទៀតពី ការកាត់ទ្វវរ ដល់ rectum មានតិ ចដស់

ស្ដ្តីបានវិលមកផទោះវិញ។ពីរដថង្កាយរត្់្ត្ ប់មកវិញជាមួយនិង្បូនកន្រ្នតក់ជាបនតបនទប់រាល់៣នទីមតងនិងគទៀង

ទត្់។គោយលូកស្ទទបម្មត្់្បូនរត្់បានគបើក៤្មនិងរលប់៥០ %គៅស្ទថនភាព-២គៅចាំកណា
ត លនិងទន់ ។អ្ត្ិថិ

ជន្ត្ូវបានោក់គអាយ្ាំរាកគពទយគដើមបីឈឺគពាោះនិង្ាំរាល។ម្មរយ និង មិត្រ្បុ្រត្់រគាំ ភើបជាខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹងពិត្
្បាកដថាគពលណាគទើបកូននិងគកើ ត្មក។អ្នកជាំងឺចង់្ួរថាគត្ើការចក់ឆអឹងខនងកុាំឱយឈឺជាគាំនិត្លអ គទ ។ ម្មរយ រត្់
ចង់ដឹង គពលណាកូនស្្ីរត្់ និងទទួលការបូមលាមក និង្ត្ូវគការគរាម ។ អ្នក្ត្ូវបាន្បាប់ ជាមុន ថាការកាត្់ទវរ
បាន្ត្ូវគធវើគដើមបី ឱយទរកគកើ ត្មកគោយ្ុវត្ថិភាព ។
ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ ន ោប់ បញ្ូច លកនុង ការរគប់ រគងសកមមដំណាក់ កាលទី
៣ ននការសំោល ?

A

ការចាក់ oxytocine ដរកាយពី កូនសាំរាលដចញផុ ត

B

គាប និ ង កាត់ ទងសុក ដពលសរនសឈាមឈប់ ដលាត

C

ការទមាលក់ សុកដោយឲ្យមាតយរបឹង

D

ការទ្វញទងសុកដោយរតួតពិនឹតយ ដដើ មបី ទាំ លាក់ សុក

E

មាសាកាំ ពូលសបូនភាលមដពលសុកធ្លលក់ ផុត
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1) ម្មនគភ៌ ៣៩ អាទិត្យ ឈឺគពាោះ្ាំរាលកនុងដាំណាក់កាល្កមា ។ គភ៌

រប្់រត្់មិនម្មនបញ្ហា គហើ យការ្ាំរាលកូនគលើកមុន គឺគកើ ត្តាមគ្កាម ។ ការពិនិត្យម្មត្់្បូនបង្ហាញថាគបើក៦្.ម.
រួញ ៩០ ភាគរយ ទាំរង់គៅចាំកណា
រ ល គហើ យ ទន់ ។ ទរកមិនទន់ចុោះផុត្្ចកគលើគទ ណត្គិត្ថា ជាកាំពូលកាល(

vertex) ។ ការតាមោនទរកជាដាំបូង គឃើញថា្ង្ហវក់គបោះដូងម្មន១៤០គោយម្មន្ង្ហវក់លអ និង្ត្ូវបាន ធ្លន ។
ការកន្រ្នរក់្បូន ម្មន ៤ នទី រគងវើល គហើ យអ្នកជាំងឺ ម្មនផ្ល្ុកភាព ។ ដមភ នទីគ្កាយមក អ្នកជាំងឺ ថាម្មនណបក

ធ្លាយទឹកថាា និងម្មនការធ្លាក់ចុោះយា៉ៃងខាា ង
ាំ ដន្ង្ហវក់គបោះដូងទរក( sévère variable décélérations )ណដល
គមើលគឃើញគលើឧបករែ៍តាមោន្ង្ហវក់គបោះដូង ។
ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយម្ពលម្នោះរបមហលជាអវី ?

A
B

រម្បើ កសុកplacental abruption

C

សុក

D

ធ្លលក់ ទងសុក cord prolapse

E
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រមហកសបូន ruptureutérine

ំងោត់ សបូន. placenta previa

ោច់ សនសឈាម

ំងោត់ សបូន vasa previa

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1) ម្មនគភ៌ ៣៩ អាទិត្យ ឈឺគពាោះ្ាំរាលកនុងដាំណាក់កាល្កមា ។ គភ៌

រប្់រត្់មិនម្មនបញ្ហា គហើ យការ្ាំរាលកូនគលើកមុន គឺគកើ ត្តាមគ្កាម ។ ឆាបពិនិត្យគឃើញម្មត្់្បូនគបើក ៦្.ម.

រួញ ៩០ ភាគរយ គៅចាំកណា
រ ល គហើ យ ទន់ ។ ទរកមិនទន់ចុោះផុត្្ចកគលើគទ ណត្គិត្ថា ជាកាំពូលកាល( vertex)
។ ការតាមោនទរកជាដាំបូង គឃើញថា្ង្ហវក់គបោះដូងម្មន១៤០គោយម្មន្ង្ហវក់លអ និង្ត្ូវបាន ធ្លន ។ ការកនរ្

រាក់្បូនម្មន ៤ នទីមតង រគងវើល គហើ យអ្នកជាំងឺម្មនផ្ល្ុកភាព ។ ដមភនទី គ្កាយមក អ្នកជាំងឺថាម្មនណបកធ្លាយទឹកថាា

និងម្មនការធ្លាក់ចុោះយា៉ៃងខាា ង
ាំ ដន្ង្ហវក់គបោះដូងទរក (sévère variable décélérations) ណដលគមើលគឃើញគលើ

ឧបករែ៍តាមោន្ង្ហវក់គបោះដូង។
ម្តើ ាានភាពខាងម្រកាមណាមួ យ មដលមិ ន ោប់ ជា កតាឋរបឈម និ ងការធ្លលក់ ទងសុក ?

A

កូ នម្រចើន

B

ទរកម្ភទស្តសឋី

C

ទងផចឹតមវងខុ សធមមតា

D

ទរកមិ នរគប់ មខ

E
70

កូ នម្ភាលោះ

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1) ម្មនគភ៌ ៣៩ អាទឹត្យ ឈឺគពាោះ្ាំរាលកនុងដាំណាក់កាល្កមា ។ គភ៌

រប្់រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហា គហើ យការ្ាំរាលកូនគលើកមុន គឺគកើ ត្តាមគ្កាម ។ ម្មត្់ណដលពិនត្
ិ យឆាបបង្ហាញថាគបើក៦្.ម.
រួញ ៩០ ភាគរយ គៅចាំកណា
រ ល គហើ យ ទន់ ។ ទរកមិនទន់ចុោះផុត្្ចកគលើគទ ណត្គិត្ថា ជាកាំពូលកាល
(vertex) ។ ការតាមោនទរកជាដាំបូង គឃើញថា្ង្ហវក់គបោះដូងម្មន១៤០គោយម្មន្ង្ហវក់លអ និង្ត្ូវបាន ធ្លន។
ការកន្រ្នរក់្បូនម្មន ៤ នទីមតង រគងវើល គហើ យអ្នកជាំងឺ ម្មនផ្ល្ុកភាព។ ដមភនទី គ្កាយមក អ្នកជាំងឺថាម្មនណបក

ធ្លាយទឹកថាា និងម្មនការធ្លាក់ ចុោះយា៉ៃងខាា ង
ាំ ដន្ង្ហវក់គបោះដូងទរក (sévère variable décélérations) ណដល
គមើលគឃើញគលើឧបករែ៍តាមោន្ង្ហវក់គបោះដូង ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាម ណាមួ យ មដល មិ នរតឹ មរតូវចំ ម្

A

ោះម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយ ការធ្លលក់ ទងសុក ?

ការធ្លលក់ ទងសុកគឺ របមហលម្ពលមដលសង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរកម្ដើ រយឺតរយោះម្ពលយូរ
ស្សបម្ពលមបកម្ស្ាមទឹ កម្ភាលោះ

B
C
D

ការមបកទឹ កម្ភាលោះ រតូវោនជាមុន

ោត់ សបូនម្បើក ៧ សម.ម្ពលម្ធវើ ម្ោគវ ិនិ ច័យ
ឆ

ម្ោគវ ិនិ ច័ឆយ រតូវបានបញ្ញ
ជ ក់ ម្ពលមដល ាាបម្ឃើញទងផចឹតកនុងទវរ
ោសពី មុខទំ រង់ បង្វហញននទរក

E

ការធ្លលក់ ចុោះននសង្វវក់ ម្បោះដូ ងទរក មឋងម្ហើយមឋងម្ទៀត (moderate to severe variable
decelerations) គឺ ជាទូ ម្ៅម្ឃើញោនកនុងកាលម្ទសៈម្នោះ ។
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1) ម្មនគភ៌ ៣៩ អាទឹត្យ ឈឺគពាោះ្ាំរាលកនុងដាំណាក់កាល្កមា ។ គភ៌

រប្់រត្់មិនម្មនបញ្ហា គហើ យការ្ាំរាលកូនគលើកមុន គឺគកើ ត្តាមគ្កាម ។ ម្មត្់ណដលពិនិត្យឆាបបង្ហាញថាគបើក៦្.ម.
រួញ ៩០ ភាគរយ គៅចាំកណា
រ ល គហើ យ ទន់ ។ ទរកមិនទន់ចុោះផុត្្ចកគលើគទ ណត្គិត្ថា ជាកាំពូលកាល(
vertex) ។ ការតាមោនទរកជាដាំបូង គឃើញថា្ង្ហវក់គបោះដូងម្មន១៤០គោយម្មន្ង្ហវក់លអ និង្ត្ូវបាន ធ្លន ។
ការកន្រ្នរក់្បូនម្មន ៤ នទីមតង រគងវើល គហើ យអ្នកជាំងឺ ម្មនផ្ល្ុកភាព ។ ដមភ នទីគ្កាយមក អ្នកជាំងឺ ថាម្មនណបក

ធ្លាយទឹកថាា និងម្មនការធ្លាក់ចុោះយា៉ៃងខាា ង
ាំ ដន្ង្ហវក់គបោះដូងទរក (sévère variable décélérations) ណដល
គមើលគឃើញគលើឧបករែ៍តាមោន្ង្ហវក់គបោះដូង។
ម្តើ វ ិធ្លនការភាលមៗ ណាមដលរតូវម្ធវើចំម្

ោះអនកជំ ងឺមដលធ្លលក់ ទងសុកមកម្នោះ ?

A

វោះកាត់ យកកូ នជាបនាន់

B

សំោលកូ នម្ោយអនឋោគម ម្របើ forceps

C

សំោលកូ នម្ោយអនឋោគមម្ោយម្របើ vacuum extractor

D

យកនដរុញទងសុកម្ឡើងម្ៅម្លើទំរង់ របស់ទរក

បញ្ូច លទឹ ក ម្សរម
៉ាូ នរប ៥០០ មល.ម្ៅកនុងម្បាលកម្នម
ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៣ ឆ្ន(ាំ gravida 6, para 3114 ) ឈឺគពាោះ្ាំរាល គោយម្មនឈឺកុ ងគពាោះយា៉ៃ
ន
ងខាា ង
ាំ ។ រត្់មិន
E
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ណដលគៅតាមោនគភ៌គទ គហើ យរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់្បណហលជា ៩ ណខមុន។ រត្់មិនម្មន្បវត្រិជាំងឺទូគៅ ឬវោះកាត្់
គទ ។ រត្់បានគកើ ត្កូនមុនៗតាមគ្កាម ។ រត្់ជក់បារី ១ដថង ១កញ្ច ប់កនាោះ ។ កាំព្់្បូនម្មន ៣៩ ្ម. និង ម្មន
ឈាមជាគ្ចើន តាមទវរម្ម្ ។ ការតាមោនគោយ monitoring បង្ហាញថា ្បូនកន្រ្នរក់រាល់ នទី គោយស្ទច់ដុាំ
្បូនកន្រ្នតក់ខាា ង
ាំ ។ ្ង្ហវក់គបោះដូងទរកគ ើងដល់ ១៨០ កនុង១ នទី គហើ យបនទប់មក ៧០ ។
ម្តើរបមហលជាម្ោគវ ិនិ ច័ឆយ អវីម្រចើ នជាងម្គ ?

A
B

រមហកសបូន rupture utérine

រម្បើ កសុក placental abruption

C

សុក

D

ោច់ សនសឈាម

E

សំ

ំងោត់ សបូន . placenta previa

ំងោត់ សបូន vasa previa

ធឈាមម្ឡើងម្ពលោនគ៌ ភ
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៣ ឆ្ន(ាំ gravida 6, para 3114 ) ឈឺគពាោះ្ាំរាល គោយម្មនឈឺកុ ងគពាោះយា៉ៃ
ន
ងខាា ង
ាំ ។ រត្់មិន
ណដលគៅតាមោនគភ៌គទ គហើ យរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់្បណហលជា ៩ ណខ មុន។ រត្់មិនម្មន្បវត្រិជាំងឺទូគៅ ឬវោះ
កាត្់គទ ។ រត្់បានគកើ ត្កូនមុនៗតាមគ្កាម ។ រត្់ជក់បារី ១ដថង ១កញ្ច ប់កនាោះ ។ កាំព្់្បូនម្មន ៣៩ ្ម. និង
ម្មនឈាមជាគ្ចើន តាមទវរម្ម្ ។ ការតាមោនគោយ monitoring បង្ហាញថា ្បូនកន្រ្នរក់រាល់ នទី គោយ
ស្ទច់ដុាំ្បូនកន្រ្នតក់ខាា ង
ាំ ។ ្ង្ហវក់គបោះដូងទរកគ ើងដល់ ១៨០ កនុង១ នទី គហើ យបនរប់មក ៧០ ។
ម្រោោះថានក់ របស់ោឋយ ជាមួ យនិ ង ម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយម្នោះ រូមោនទំងអស់ខាងម្រកាមម្នោះ ម្លើក
មលងមត ៖

A

ាលប់

B

កាត់ សបូន

C
D
E
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កកឈាមកនុងសនសឈាម

សម្ពញ .CIVD

ម្ខាយតរមងម្នម

រលួយាច់ ម្បោះដូ ង infarctus du myocarde

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៣ ឆ្ន(ាំ gravida 6, para 3114 ) ឈឺគពាោះ្ាំរាល គោយម្មនឈឺកុ ងគពាោះយា៉ៃ
ន
ងខាា ង
ាំ ។ រត្់មិន
ណដលគៅតាមោនគភ៌គទ គហើ យរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់្បណហលជា ៩ ណខ មុន។ រត្់មិនម្មន្បវត្រិជាំងឺទូគៅ ឬវោះ
កាត្់គទ ។ រត្់បានគកើ ត្កូនមុនៗតាមគ្កាម ។ រត្់ជក់បារី ១ដថង ១កញ្ច ប់កនាោះ ។ កាំព្់្បូនម្មន ៣៩ ្ម. និង
ម្មនឈាមជាគ្ចើន តាមទវរម្ម្ ។ ការតាមោនគោយ monitoring បង្ហាញថា ្បូនកន្រ្នរក់រាល់ នទី គោយ
ស្ទច់ដុាំ្បូនកន្រ្នតក់ខាា ង
ាំ ។ ្ង្ហវក់គបោះដូងទរកគ ើងដល់ ១៨០ កនុង១ នទី គហើ យបនរប់មក ៧០ ។
ម្តើគភ៌ ោយុប៉ាុនមន មដលោចោនម្កើ តការរម្បើ កសុក placental abruption

A

24 ម្ៅ 26 ោទិ តយ

B

30ម្ៅ 32 ោទិ តយ

C

32 ម្ៅ34 ោទិ តយ

D

38 ម្ៅ 40 ោទិ តយ

E

ម្រចើ នជាង ៤០ ោទិ តយននោយុគភ៌
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៣ ឆ្ន(ាំ gravida 6, para 3114 ) ឈឺគពាោះ្ាំរាល គោយម្មនឈឺកុ ងគពាោះយា៉ៃ
ន
ងខាា ង
ាំ ។ រត្់មិន
ណដលគៅតាមោនគភ៌គទ គហើ យរដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់្បណហលជា ៩ ណខ មុន។ រត្់មិនម្មន្បវត្រិជាំងឺទូគៅ ឬវោះ
កាត្់គទ ។ រត្់បានគកើ ត្កូនមុនៗតាមគ្កាម ។ រត្់ជក់បារី ១ដថង ១កញ្ច ប់កនាោះ ។ កាំព្់្បូនម្មន ៣៩ ្ម. និង
ម្មនឈាមជាគ្ចើន តាមទវរម្ម្ ។ ការតាមោនគោយ monitoring បង្ហាញថា ្បូនកន្រ្នរក់រាល់ នទី គោយ
ស្ទច់ដុាំ្បូនកន្រ្នតក់ខាា ង
ាំ ។ ្ង្ហវក់គបោះដូងទរកគ ើងដល់ ១៨០ កនុង១ នទី គហើ យបនរប់មក ៧០ ។
ម្តើលកខ័ណ្ខាងម្រកាមណា មដល មិ នទក់ ទងខាលំងជាមួ យនិ ងការរម្បើ កសុក placental
abruption ?

A

ោឋយជក់ បារ ី

B

ោឋយម្សពម្រគឿងម្ញៀន

C

រលាកម្ស្ាមសុក

D

ធ្លលប់ ោនរម្បើកសុកពីមុន

E
76

ឱ្ពុ កជក់ បារ ី

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៣៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1001 ) ម្មនគ៌ភ ៣៩ អាទិត្យ ណដលម្មនការវិវត្រ រហូត្ដល់្ាំរាល ។ គ៌
ភម្មនបញ្ហាគោយរត្់ម្មនជាំងឺទឹកគនមណផអម្បគភទ ២ ណដលត្ាំរូវឱយរត្់គលប metformin។ រត្់គ ើង ទាំងន់ ២០
គ្កគពលម្មនគភ៌គនោះ គទោះបីជារត្់បានគៅពិគ្រោះ ពីរបបចាំែីអាហារ និងពិភាកាបនតបនទប់គទៀត្ក៏គោយ ។ រត្់
ម្មនកាំព្់ ១ម៦០ និង ម្មនអាាំងដិចម្ម៉ៃ្់ខួ នគពលមុ
ា
នម្មនគ៌ភ( BMI) ៣៤ ។ ការចុោះរប្់កាលកូនយឺត្គោយម្មន

"្ញ្ហាកអ្គែរើកវិជជម្មន" គពលណដល្បូនកន្រ្នរក់ ។ កាលទរកបានគចញមកគ្កាយពី្បឹង ២គម្ម៉ៃង។ ស្ទាមុខពិបាក
និងគចញ គបើមិនទញឱយខាាង
ាំ ។ ៦០ វិនទីកនាងគៅ ការ្ាំរាលកូនគៅមិនទន់រួចគ ើយ ។
ម្តើសកមមភាពអវីមដលសំខាន់ ជាងម្គ សំោប់ យកមកម្របើ ម្ៅម្ពលម្នោះ ។

A

បត់ រតោកោឋយម្ពើ ងម្ឡើង ម្ហើយឱ្យជងកង់បត់ ម្ៅម្លើរទូង

B

ឱ្យឆមបសងកត់ពីខាងម្លើថាងស់ pression suprapubienne

C

ម្ៅរកជំ នួយបមនាម

D

កាត់ ទវរépisiotomie

E

ោប់ ម្ផអើមោក់oxytocine ម្ោយ ឱ្យ 3 mUI/minute
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៣៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1001 ) ម្មនគ៌ភ ៣៩ អាទិត្យ ណដលម្មនការវិវត្រ រហូត្ដល់្ាំរាល ។ គ៌
ភម្មនបញ្ហាគោយរត្់ម្មនជាំងឺទឹកគនមណផអម្បគភទ ២ ណដលត្ាំរូវឱយរត្់គលប metformin។ រត្់គ ើង ទាំងន់ ២០
គ្កគពលម្មនគភ៌គនោះ គទោះបីជារត្់បានគៅពិគ្រោះ ពីរបបចាំែីអាហារ និងពិភាកាបនតបនទប់គទៀត្ក៏គោយ ។ រត្់
ម្មនកាំព្់ ១ម៦០ និង ម្មនអាាំងដិចម្ម៉ៃ្់ខួ នគពលមុ
ា
នម្មនគ៌ភ( BMI) ៣៤ ។ ការចុោះរប្់កាលកូនយឺត្គោយម្មន
"្ញ្ហាកអ្គែរើកវិជជម្មន" គពលណដល្បូនកន្រ្នរក់ ។ កាលទរកបានគចញមកគ្កាយពី្បឹង ២គម្ម៉ៃង ។ ស្ទាមុខ
ពិបាកនិងគចញ គបើមិនទញឱយខាាង
ាំ ។ ៦០ វិនទី កនាងគៅគោយមិនម្មន្ាំរាលកូនបានគ ើយ ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមដលរតឹ មរតូវ អំ ពីជាប់ ាមកូ នម្ពលសំោល dystocie de l’épaule/
Shoulder dystocia.
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A

បាក់ ឆឹ ោងដងកាាំបិត ដកើតមានរបដ

B

ទ្វរកដដលបានទទួល អុ កសុី ដ ្នររប់ រគាន់ ពីមុន អាចរទ្វាំរទបាន ៤ ឬ ៥នទី
ចាំ ដ ោះ hypoxie sévère ដោយមិ នមានសាំណល់ែូចខ្តដទ

ល ១ ភាររយននករណី

C

មានរបួ សដល់ plexus brachial ដដលជាទូ ដៅ បោះដលើ សនសរបស្គទ រតង់C3 និ ង C4

D

បាក់ ឆឹ ង
ោ តូ ចៗ ដដលជាទូ ដៅអយជា ដោយមាន បញ្ហ
ា តិ ចតួ ចឬគាមន បញ្ហ
ា ដពលយូរ

E

របួ សដល់ plexusbrachialមាន ៣០ ភាររយ កនុងករណីយជាប់ ស្គម

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៣៧ ឆ្ន(ាំ gravida 2, para 1001 ) ម្មនគ៌ភ ៣៩ អាទិត្យ ណដលម្មនការវិវត្រ រហូត្ដល់្ាំរាល ។ គ៌
ភម្មនបញ្ហាគោយរត្់ម្មនជាំងឺទឹកគនមណផអម្បគភទ ២ ណដលត្ាំរូវឱយរត្់គលប metformin។ រត្់គ ើង ទាំងន់ ២០
គ្កគពលម្មនគភ៌គនោះ គទោះបីជារត្់បានគៅពិគ្រោះ ពីរបបចាំែីអាហារ និងពិភាកាបនតបនទប់គទៀត្ក៏គោយ ។ រត្់
ម្មនកាំព្់ ១ម៦០ និង ម្មនអាាំងដិចម្ម៉ៃ្់ខួ នគពលមុ
ា
នម្មនគ៌ភ( BMI) ៣៤ ។ ការចុោះរប្់កាលកូនយឺត្គោយម្មន
"្ញ្ហាកអ្គែរើកវិជជម្មន" គពលណដល្បូនកន្រ្នរក់ ។ កាលទរកបានគចញមកគ្កាយពី្បឹង ២គម្ម៉ៃង ។ ស្ទាមុខ
ពិបាកនិងគចញ គបើមិនទញឱយខាាង
ាំ ។ ៦០ វិនទី កនាងគៅគោយមិនម្មន្ាំរាលកូនបានគ ើយ ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ អំ ពីកូនម្ថាលសនិ ងជាប់ ាមម្ពល
សំោល ?

A

ិ ជមានឱ្យដឹ ងមុ ន សរមាប់ ការជាប់ ស្គម
ទឹ កដនមដផោម និ ង មាដយធ្លត់ដពក ជាសញ្ហាវជ
ដពលសាំរាល

B

៣០ ភាររយ ននកូ នដថ្នលស សាំរាលមកដោយមិ នមានជាប់ ស្គម

C

កូ នដដលដថ្នលស រតូវបានសង្័យ ដពលដដលទាំ ងន់ រ ាំពឹ ងទុ ករបស់ទ្វរកដរចើ នជាង
៤០០០ រក.

D

ករណីជាដរចើ នននការជាប់ ស្គមដពលសាំរាល រតូវបានដឹ ងមុ នដោយដមើ លដៅដលើ កាដ
របឈម

E
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៤០ ដៅ ៦០ ភាររយននករណីជាប់ ស្គមដកើ តដ
៤០០០រក.

ើងចាំ ដ

ោះកូ នដដលមានទាំ ងន់ តិច ជាង

ស្ដ្រីម្មនក់្ាំរាលកូនពុាំម្មនរបួ្្រាំ្រ គោយគ្បើវធិ ីរួមជាមូយរននូវ maneuvre de McRoberts, ្ងកត្ព
់ ីខាង
គលើគពាោះ (pression suprapubienne) និងកាត្់ទវរ (épisiotomie) ។ ការធ្លាក់ឈាមម្មនគ្ចើន តាាំងពីមុនទាំ
លាក់្ុក និងបនទប់ពីទាំលាក់្ុកគហើ យ។ អ្នកជាំងឺម្មនអាការៈគធងគធ្លង និងគបោះដូងគដើរគលឿន រីឯ្ាំពាធឈាមធ្លាក់
មក្ត្ឹម 60/40 mmHg។ .
ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលយា៉ា ងម្ហាចរបមហលជាមូ លម្ហតុ ននបញ្ញ
ហ ?

A
B
C
D
E
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សបូនម្ខាយទន់ មិនរ ឹប
រមហកសបូន

សល់សុកកនុងសបូន

រមហកទវរោស ឬ ោត់ សបូន

ោឋយោនបញ្ហឈាមមិនកក

ស្ដ្រីម្មនក់្ាំរាលកូនពុាំម្មនរបួ្្រាំ្រ គោយគ្បើ វិធីរួមជាមូយរន នូវ maneuvre de McRoberts, ្ងកត្ព
់ ីខាង
គលើគពាោះ( pression suprapubienne)និង កាត្់ទវរ (épisiotomie) ។ ការធ្លាក់ឈាមម្មនគ្ចើន តាាំងពីមុនទាំ
លាក់្ុក និងបនទប់ពទ
ី លា
ាំ ក់្ុកគហើ យ ។អ្នកជាំងឺម្មនអាការៈគធងគធ្លង និង គបោះដូងគដើរគលឿន រីឯ ្ាំពាធឈាម
ធ្លាក់មក្ត្ឹម 60/40 mmHg។ .
ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមម្នោះ ជំ ហានណាមដលមិ នោប់ បញ្ូច លកនុង ការរគប់ រគងសកមមដំណាក់
កាលទី ៣ ននការសំោល ។

A
B
C
D
E

ោក់ oxytocine ភាលមបនាប់ ពីកូនម្ចញផុ ត
ទញទងសុកម្ោយរតួតពិ នឹតយ

ឈលីសបូនភាលមបនាប់ ពីទោលក់សុក
កាត់ ទងសុកម្ពលវាឈប់ ម្លាត

ឱ្យម្លប misoprostol 400 - 600 μg
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអឹងនិងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង
ន

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ ឆ្ន ាំ គ្កាយធ្លាក់ពីជគែរើរ ។ ម្មរយកាត្់

ម្មន ជាំងឺពុកឆអឹង និង បាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មន

គលប កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបនគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ ។្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មន
កាំព្់ ១៦០ ្ម. និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក. ។ ការពិនិត្យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើចំណ្ុចខា ងម្រកាមណាមូ យមដលមិ នោប់ ជាកតាឋរបឈមចំ បង ននជំ ងឺពុកឆអឹង ?

A

សគម

B

ជក់ បារ ីនបចចុបបនន

C
D
E
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ោនរបវតឋិង្វយបាក់ ឆឹ អង កនុងកំ រ ឹត ដំ បូង
ការទទួ លទន កាល់សយូមតិច

ម្របើ ថានំ ម្សឋរអ
៉ាូ ុី ត យូរ

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអឹងនិងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង
ន

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ ឆ្ន ាំ គ្កាយធ្លាក់ពីជគែរើរ ។ ម្មរយកាត្់

ម្មន ជាំងឺពុកឆអឹង និង បាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មន

គលប កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបនគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ ។្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មន
កាំព្់ ១៦០ ្ម. និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក. ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើចំនណ្ុចខាងម្រកាមណាមូ យមដល មិ នជាប់ ទក់ ទងនិ ង កតាឋរបឈម និ ង ជំ ងឺពុកឆអឹង ?

A
B

ការទទួ លទន កាល់សូម
ញ តិ ច

រម្បៀបរស់ម្ៅម្ោយម្ៅមួយកមនលង

C

ជក់ បារ ី

D

ធ្លត់

E

ម្សពម្រគឿងស្សវ ឹងម្រចើ នម្ពក
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអឹងនិងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង
ន

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ ឆ្ន ាំ គ្កាយធ្លាក់ពីជគែរើរ ។ ម្មរយកាត្់

ម្មន ជាំងឺពុកឆអឹង និង បាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មន

គលប កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបនគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ ។្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មន
កាំព្់ ១៦០ ្ម. និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក. ។ ការពិនិត្យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើឆឹអងណាមួ យខាងម្រកាម មដលមតងមតម្ឃើញបាក់ ជាងម្គ កនុង ជំ ងឺពុកឆអឹង ?

A

បាក់ ក នដ(Colles fracture)

B

បាក់ ឆឹ អងខនង

C

បាក់ ក ឆអឹងម្លល

D

បាក់ ឆឹអងសមងម្ជើង Tibia

E
84

បាក់ កាលឆអឹងម្លល

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអឹងនិងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង
ន

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ ឆ្ន ាំ គ្កាយធ្លាក់ពីជគែរើរ ។ ម្មរយកាត្់

ម្មន ជាំងឺពុកឆអឹង និង បាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មន

គលប កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបនគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ ។្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មន
កាំព្់ ១៦០ ្ម. និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក. ។ ការពិនត្
ិ យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើកមនលង ខាងម្រកាមណាមួ យមដលជាកមនលង មដលមតងមតម្ឃើញបាក់ ជាងម្គកនុង ជំ ងឺពុកឆអឹង
ទក់ ទងនិ ង morbidité និ ង mortalité ?

A

បាក់ ឆឹ អងរតោករតង់ (Ward’s triangle)

B

បាក់ ក ឆអឹងម្លល

C

បាក់ ឆឹ អងខនងរតង់រទូង( vertèbre dorsale)

D

បាក់ ឆឹ អងខនងរតង់ ចម្ងកោះ( vertebre lombaire)

E

បាក់ ចុ ងឆអឹងកំ ភួននដ
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអឹងនិងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង
ន

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ ឆ្ន ាំ គ្កាយធ្លាក់ពីជគែរើរ ។ ម្មរយកាត្់

ម្មន ជាំងឺពុកឆអឹង និង បាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មន

គលប កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបនគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ ។្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មន
កាំព្់ ១៦០ ្ម. និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក. ។ ការពិនិត្យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើាានភាពខាងម្រកាមណាមួ យមដល មិ នទក់ ទង និ ង ម្រោោះថានក់ ម្ោយជំ ងឺពុកឆអឹង ?

A

hyperparathyroidisme

B

Arthrite rhumatoïde

C

ោនរបវតឋិ ផាំសរ ីោងគ រ ឹង

D

ម្របើ ថានំ dilantin យូរ

E
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ោនរបវតឋិ ោនជំ ងឺ រលាកសនលក់ ឆឹ ង
អ

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអង
ន
ឹ និងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ ឆ្ន ាំ គ្កាយធ្លាក់ពជ
ី គែរើរ ។ ម្មរយកាត្់

ម្មន ជាំងឺពុកឆអឹង និង បាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មន

គលប កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបនគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ ។្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មន
កាំព្់ ១៦០ ្ម. និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក. ។ ការពិនិត្យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមួ យជាការពាបាលមដលមិ នអនុ ញ្ដតិម្ោយ Food and Drug
Administration (FDA) ម្ដើមបីការ

A

រ ជំ ងឺពុកឆអឹង ?

bisphosphonates

B

selective estrogen receptor modulators (SERMS)

C

ការបមនាម calcium

D

teriparatide (របម្ភទអ័ រម៉ាូ នParatyroide)

E

estrogen
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ៦១ ឆ្ន ាំ មកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នក គដើមបីតាមោន្ុខភាពជាទាំលាប់ ។ រត្់ម្មន្បវត្រិ ឈឺ្នាក់
ឆអឹងនិងជក់បារី១កញ្ច ប់កុ ង
ន

១ដថង។រត្់បានបាក់កដដគឆវងកាលពីអាយុ៥០ឆ្ន គាំ ្កាយធ្លាក់ពីជគែរើរ។ ម្មរយកាត្់ម្មន

ជាំងឺពុកឆអឹង និងបាក់ឆអឹង្ត្រកបនទប់ពីដួល ។ របបអាហាររប្់រត្់ម្មនកាល់្យូមត្ិច គហើ យរត្់ពុាំម្មនគលប

កាល់្យូមបណនថមគទបចចុបបននគនោះ ។ រត្់មិនម្មនគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។ ្ាំពាធឈាមរត្់120/80 mmHg រត្់ម្មនកាំព្់
១៦០ ្ម.និង ម្មនទាំងន់ ៥២ គ្ក។ ការពិនិត្យរាងកាយរត្់គផសងគទៀត្ម្មន្ភាពធមាតា ។
ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ អំ ពីការការ

រ និ ងពាបាលការពុ កឆអឹងម្រកាយ

អស់រដូ វ ម្ោយមិ នម្របើ ថានំ ?

A

អនកជំ ងឺរតូវមត ទទួ លបានរគប់ រោន់ នូរការទទួ លទន របបោហារ
មដលោន កាល់សសូម(យា៉ា ងម្ហាច ១២០០ មរក.កនុង១នែង រួមទំង ោហារ បមនាមម្បើ

B

C

D

ោំបាច់ )

អនកជំ ងឺរតូវមត ទទួ លបានរគប់ រោន់ នូរការទទួ លទន របបោហារ មដលោន វ ីតាមី ន
ម្ដ ( 400 to 800 IU កនុង១នែង )

អនកជំ ងឺរតូវមតបានម្លើកទឹ កចិ តឋម្ោយ ឱ្យចូ លរួមហាត់ របាណ្ ម្ដើ មបីសំរកទំ ងន់ និ ង ឱ្្
យាច់ ដុំរ ឹងោំ

អនកជំ ងឺរតូវមតបានវាយតមមលអំពីការែយចុ ោះនូ វការរបឈម និ ង បានទទួ ល
ការអប់ រ ំពី យុទធាស្តសឋននការបង្វករ

E
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របម្យាគខាងម្លើទំងអស់ ។

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤៥ឆ្ន ម
ាំ កកណនាងអ្នកគ្កាយពីបានរកគឃើញដុាំគៅគោោះគៅគពលណដលរត្់ស្ទទបគោោះខាួនរត្់ជាទាំលាប់។
រត្់បានពិនិត្យគោោះរត្់គោយគទៀងទត្់រយៈគពល ៥ ឆ្ន ក
ាំ នាងគៅ ។គនោះជាដុាំទីមួយណដលរត្់រកគឃើញ។ការពិនិត្យ

បង្ហាញថាជាដុាំណដលម្មនគៅគោោះខាងស្ទរ។
ាំ ទីតាង
ាំ ដនដុាំគនោះគឺគៅ្ត្ង់ចត្ុភាគមែឌលគ្ៅគលើ(Quadrant supero
extern) ។ វម្មនទាំហាំវជិ ឍម្មឌ ្បណហល ៣ ្ម.និង មិនម្មន្អឹត្ជាប់និងណ្បកឬស្ទច់ដុាំគទ។ វម្មន្ភាពរឹង។
កូន កែុ រ រគកាៀក៣ ម្មនគៅ ខាងស្ទរ ាំ គហើ យកូនកែុ រ រមូយៗ ម្មនទាំហ្ាំ បណហល ១ ្ម. ។ ខាងគឆវងមិនម្មន កូន
កែុ រ រគទ ។
ម្ៅម្ពលម្នោះ ម្តើអនកគិ តម្ធវើយា៉ាងម្ម៉ា ច ?

A

របាប់ អនកជំ ងឺថា ោត់ ជំងឺដុំ fibrokystique ម្ោោះនិ ងឱ្យរតលប់ មកវ ិញ
១មខម្រកាយ ម្ហើយមដលលអ១០ នែងម្រកាយរដូ វម្លើកម្រកាយ ម្ដើ មបីពិនិតយ

B
C

89

ម្មើលជាែមី

របាប់ អនកជំ ងឺថាឱ្យម្ៅរកម្មធ្លវ ី និ ងម្ធវើសំបុរតបណា
ឋ ំ មរតក ជំ ងឺម្នោះធងន់
របាប់ អនកជំ ងឺថាឱ្យម្ៅផាោះវ ិញ ម្ហើយបនធូរោរមមណ្៍ ជាទូ ម្ៅម្យើងក៏ ខាវយខវល់មដរចំ ម្
ដុំ ម្ោោះ

D

សុំម្ធវើ ម្អកូ ម្ោោះ ម្ៅកមនលងោនដុំ

E

មិ នម្ធវើ ដូ ចខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤៥ឆ្ន ម
ាំ កកណនាងអ្នកគ្កាយពីបានរកគឃើញដុាំគៅគោោះគៅគពលណដលរត្់ស្ទទបគោោះខាួនរត្់ជាទាំលាប់។
រត្់បានពិនិត្យគោោះរត្់គោយគទៀងទត្់រយៈគពល ៥ ឆ្ន ក
ាំ នាងគៅ ។គនោះជាដុាំទីមួយណដលរត្់រកគឃើញ។ការពិនិត្យ

បង្ហាញថាជាដុាំណដលម្មនគៅគោោះខាងស្ទរ។
ាំ ទីតាង
ាំ ដនដុាំគនោះគឺគៅ្ត្ង់ចត្ុភាគមែឌលគ្ៅគលើ ។ វម្មនទាំហវាំ ជិ ឍម្មឌ
្បណហល ៣ ្ម.និង មិនម្មន្អឹត្ជាប់និងណ្បកឬស្ទច់ដុាំគទ។ វម្មន្ភាពរឹង។កូន កែុ រ រគកាៀក ៣ ម្មនគៅ
ខាងស្ទរ ាំ គហើ យកូនកែុ រ រមូយៗ ម្មនទាំហាំ្បណហល ១ ្ម. ។ ខាងគឆវងមិនម្មន កូនកែុ រ រគទ ។
ម្តើអីវជា មម្ធាយ ដំ បូងសំោប់ ម្ធវើម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយ មដលរតូវមតម្ធវើចំម្

A

ម្ធវើម្អកូ ម្ោោះ

B

ែតម្ោោះ(mammographie)

C

ោក់ មុជលយកាច់ ម្មើ ល

D
E

ម្ធវើខាងម្លើទំងអស់

មិ នម្ធវើខាងម្លើទំងអស់

ោះអនកជំ ងឺម្នោះ ?

ោះ
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤៥ឆ្ន ម
ាំ កកណនាងអ្នកគ្កាយពីបានរកគឃើញដុាំគៅគោោះគៅគពលណដលរត្់ស្ទទបគោោះខាួនរត្់ជាទាំលាប់។
រត្់បានពិនិត្យគោោះរត្់គោយគទៀងទត្់រយៈគពល ៥ ឆ្ន ក
ាំ នាងគៅ ។គនោះជាដុាំទីមួយណដលរត្់រកគឃើញ។ការពិនិត្យ

បង្ហាញថាជាដុាំណដលម្មនគៅគោោះខាងស្ទរ។
ាំ ទីតាង
ាំ ដនដុាំគនោះគឺគៅ្ត្ង់ចត្ុភាគមែឌលគ្ៅគលើ ។ វម្មនទាំហាំវជិ ឍម្មឌ
្បណហល ៣ ្ម.និង មិនម្មន្អឹត្ជាប់និងណ្បកឬស្ទច់ដុាំគទ។ វម្មន្ភាពរឹង។កូន កែុ រ រគកាៀក ៣ ម្មនគៅ
ខាងស្ទរ ាំ គហើ យកូនកែុ រ រមូយៗ ម្មនទាំហាំ្បណហល ១ ្ម. ។ ខាងគឆវងមិនម្មន កូនកែុ រ រគទ ។
ម្តើ អវីជាមម្ធាយ ចុ ងម្រកាយ សំោប់ ម្ធវើម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយ មដលរតូវមតម្ធវើចំម្

A

ម្ធវើ ម្អកូ ម្ោោះ

B

ែតម្ោោះ

C

រចឹ បយកាច់ ម្ៅពិ ម្ាធ

D

ម្ធវើខាងម្លើទំងអស់

E
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ោះអនកជំ ងឺម្នោះ ?

មិ នម្ធវើខាងម្លើទំងអស់ ។

ការពិនិត្យគោយថត្្ុដនបានរកគឃើញដុាំគួរគអាយ្ងស័យ គៅគោោះស្ទររាំ ប្់ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤៩ ឆ្ន ាំ ។តាមការពិនឹត្យ
គនោះជាដុាំមួយម្មនទាំហាំ ៣្ម.្ថិត្គៅចត្ុមែឌលគឆវងគលើខាងគ្ៅ(Quadrant supero externe gauche) ។
មិនម្មនកូនកែុ រ រគកាៀកអាចស្ទទបប៉ៃោះគទ ។ អ្នកបញ្ជូ នរត្់គៅ្គូគពទយវោះកាត្់ ណដលណាត្់ដថងឱយរត្់គដើមបីគធវើការវោះកាត្់
។
ម្តើមម្ធាបាយសលយាស្តសរណាមួយរតូវយកមកម្របើ សំោប់ ោត់ ?

A

ការវោះកាត់ យកដុំ

B

ការកាត់ ម្ោោះទំងមូ លមដលបានមកមរបសំរល
ួ

C

ការវោះកាត់ យកដុំ ជាមួ យនិ ងការយកម្ចញនូ វកូ នកណ្ុឋ រម្កលៀក

D
E

ការកាត់ ម្ោោះទំងមូ លមដលបានមកមរបសំរល
ួ ជាមួ យនិ ងការយកម្ចញនូ វកូ នកណ្ុឋ រ

មិ នម្ធវើតាមមម្ធាបាយខាងម្លើទំងអស់
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ការពិនិត្យគោយថត្្ុដនបានរកគឃើញដុាំគួរគអាយ្ងស័យ គៅគោោះស្ទររាំ ប្់ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤៩ ឆ្ន ាំ ។តាមការពិនឹត្យ
គនោះជាដុាំមួយម្មនទាំហាំ ៣្ម.្ថិត្គៅចត្ុមែឌលគឆវងគលើខាងគ្ៅ ។ មិនម្មនកូនកែុ រ រគកាៀកអាចស្ទទបប៉ៃោះគទ ។
អ្នកបញ្ជូ នរត្់គៅ្គូគពទយវោះកាត្់ ណដលណាត្់ដថងឱយរត្់គដើមបីគធវើការវោះកាត្់ ។
ម្តើចំនុចខាងម្រកាមណាមដលោប់ បញ្ូច លជាកតាឋរបឈមនិ ងជំ ងឺមហារ ីកម្ោោះ ?
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A

ាច់ញាតិមដលជិតសនឹទធកំរ ឹតមួយ មដលោនមហារ ីកម្ោោះ

B

ស្តសឋីមិនមដលោនកូន

C

ស្តសឋីមដលោនកូនដំបូងម្រកាយពីោយុ៣៥ ឆ្នំ

D

ោនរដូវដំបូងឆ្ប់ម្ពក

E

ខាងម្លើទំងអស់ជាកតាឋរបឈម

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤២ឆ្ន ម
ាំ កកណនាងរប្់អ្នកគោយស្ទរម្មនដុាំគោោះទាំង្ង្ហាងណដលហាក់ដូចជាគកើ ត្ម្មននិងបាត្់គៅវិញ
ជាមួយនិងគពលគវលាដនវដតរដូវ ។ ដុាំគនោះឈឺខាាង
ាំ គពលកាំពុងមកឈាមរដូវ។ គពលពិនត្
ិ យ អ្នកគឃើញម្មនត្ាំបន់ស្ទច់
្កា្់(areas of dense tissue)ពីរកណនាងឬពីរដុាំ មួយដុាំគៅគោោះមួយ គហើ យមួយៗម្មនទាំហាំ្បណហល ៤ ្ម. ។
មិនម្មនកូនកែុ រ រគកាៀកណដលអាចស្ទទបប៉ៃោះគទ ។

គត្ើគរាគវិនិចយ
ឆ ័ ខាងគ្កាមណាមួយណដលទាំនងជាងគគ្ាំរាប់អ្នកជមងឺគនោះ ?

A

មហារ ីកម្ោោះ

B

ជំ ងឺម្ោោះ fibrokystique

C

ដុំម្ោោះ fibroadenome

D

ជំ ងឺ Paget ម្ោោះ

E

ខាងម្លើមិនមមនទំងអស់
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៤២ឆ្ន ម
ាំ កកណនាងរប្់អ្នកគោយស្ទរម្មនដុាំគោោះទាំង្ង្ហាងណដលហាក់ដូចជាគកើ ត្ម្មននិងបាត្់គៅវិញ
ជាមួយនិងគពលគវលាដនវដតរដូវ ។ ដុាំគនោះឈឺខាាង
ាំ គពលកាំពុងមកឈាមរដូវ។ គពលពិនិត្យ អ្នកគឃើញម្មនត្ាំបន់ស្ទច់
្កា្់(areas of dense tissue)ពីរកណនាងឬពីរដុាំ មួយដុាំគៅគោោះមួយ គហើ យមួយៗម្មនទាំហាំ្បណហល ៤ ្ម.។
ម្បើ សិន

មិនម្មនកូនកែុ រ រគកាៀកណដលអាចស្ទទបប៉ៃោះគទ។
ជាការពាបាលម្ោយថានំរតូវម្ធវើ និ ង ម្ចញម្វជជបញ្ញ
ជ ចំ ម្

ោះាានភាពម្រៀបោប់ ម្នោះ កនុងបណា
រ

វ ិធី ពាបាលខាងម្រកាមម្នោះ ម្តើវ ិធី ណាមួ យជាជំ ម្រ ើសទី មួយ ?

A

ការពាបាលម្ោយអ័ រម៉ាូ ន (hormone)៖ ថានំម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត

B

ការពាបាលម្ោយ hormone ៖ danazol

C

ថានំបញ្ុច ោះទឹ កម្នម thiazide diurétique

D
E
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vitamine E

ខាងម្លើមិនទំ នងទំងអស់

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៣ ឆ្ន ាំ ពិនិត្យ ជាមួយ្គូគពទយ គោយស្ទរម្មន ដុាំគោោះណដល ដុាំគនោះ រឹង ចល័ត្ ម្មនទាំហាំ្បណហល ១
្ម.។ ដុាំគនោះ គៅ ចត្ុមែឌលគ្ៅគលើ ដនគោោះស្ទរ ាំ ។ មិនម្មនកូនកែុ រ រគកាៀកគទ ។
ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយ ណាមដលទំ នងជាងម្គ ចំ ម្

A

មហារ ីកម្ោោះ

B

ជំ ងឺម្ោោះ fibrokystique

C

ដុំម្ោោះ fibroadenome

D

ជំ ងឺ Paget ម្ោោះ

E
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ោះ អនកជំ ងឺម្នោះ ?

ខាងម្លើមិនមមនទំងអស់

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ២៣ឆ្ន ាំ មកពិនិត្យជាមួយ្គូគពទយគោយស្ទរម្មនដុាំគោោះណដលដុាំគនោះរឹង ចល័ត្(mobile)ម្មនទាំហាំ
្បណហល ១ ្ម។ ដុាំគនោះគៅចត្ុមែឌលគ្ៅគលើ (្ជុងខាងគ្ៅនិងខាងគលើ) ដនគោោះស្ទរ ាំ ។ មិនម្មនកូនកែុ រ រ
គកាៀកគទ ។
ម្តើ ចំ នុចខាងម្រកាមណាមួ យជាការពាបាលជាជំ ម្រ ើសទី មួយចំ ម្

A

ការកាត់ ម្ោោះទំងមូ លមដលបានមកមរបសំរល
ួ

ោះាានភាពម្រៀបោប់ ម្នោះ ?

B

ការវោះកាត់ យកដុំ

C

ការវោះ ឬោក់ យក ាច់ ម្ៅពិ ម្ាធ

D
E
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ការកាត់ ម្ោោះទំងមូ ល

ការរង់ ោំម្មើ លម្ោយរបុងរបយ័តន

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ៣៣ឆ្ន ម
ាំ កជួបអ្នកគោយម្មន្បវត្រិគចញឈាមតាមកាលគោោះខាងគឆវង ២ ណខមកគហើ យ ។ រត្់បាន
កត្់្ាំរល់ថាម្មន ដុាំត្ូចនិងទន់មួយ គៅខាងគ្កាមនិងណកបរ្ែតង់គោោះខាងគឆវង។ គពលគធវើការពិនិត្យគយើងគឃើញ
ម្មនដុាំទន់មួយទាំហ៤
ាំ ម.ម.គៅពីគ្កាមកាលគោោះខាងគឆវង។រានអ្វីមិន្ប្កត្ីគៅគោោះម្មាងគទៀត្គទ។
ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយណាមួ យមដលទំ នងជាងម្គ ចំ ម្

A

មហារ ីកម្ោោះ

B

ដុំម្ោោះ fibroadenome

C

ដុោះាច់ ជា papilloma intracanalaire/Intraductal papilloma

D

ជំ ងឺម្ោោះ fibrokystique

E
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ោះ អនកជំ ងឺម្នោះ ?

ម្ោគវ ិនិ ច័ឆយខាងម្លើមិនមមនទំងអស់

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការ

ពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគមើល្រីរាងគបនរពជ
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញ
ម្មន ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់
្បូនគទ ។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ
ម្មនកាន
គទ
ពិ
ន
ត្
យ្គ្ើ
ម
(saline-prepped
slide)
មិ
ន
ម្មន
clue
cells
ឬ
trichomonas,
កា
រពិ
ន
ត្
យគលើ
ក
ញ្ច
ក់
គ
្បើ
KOH
ភា
ា
មៗ
ិ
ិ
ិ
គឃើញ pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយខាងម្រកាមណាមួ យមដលទំ នងជាងម្គ ចំ ម្

ោះអនកជំ ងឺម្នោះ ?

A

ជាការធ្លលក់ សធមមតា

B

ជាបញ្ញ
ហ មដលបងករម្ោយពពួ កបាក់ ម្តរ ីម្ៅកនុងទវរោស( bacterial vaginosis (BV))

C

ជាបញ្ញ
ហ មដលបងករម្ោយផសឹតម្ៅកនុងទវរោស(VVC)
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D

ជាបញ្ញ
ហ មដលបងករម្ោយពពួ ក រទី កូម៉ាូណាស់ ម្ៅកនុងទវរោស

E

( Trichomoniasis)
ជាការរបតិ កមមជាមួ យនិ ងម្ស្ាមអនម័ យ

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការពិនិ
ត្យគមើ ល្រីរាងគបនរពជ
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន

ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់្បូនគទ

។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ ម្មនកាិន

គទ ពិនត្
ិ យ្គ្ើ ម (saline-prepped slide) មិនម្មន clue cells ឬ trichomonas,ការពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់គ្បើ KOHភាាមៗ គឃើញ
pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

អនកបានពាបាលម្ៅតាមោការៈមដលោន ម្ហើយម្ោគសញ្ញដទំងឡាយក៏បានបាត់ មដរ ។ ោត់ បានមឋងម្ទៀត
៦មខម្រកាយ ម្ដើមបីម្ធវើការរកមហារ ីកោត់ សបួនម្ោយ ម្កនៀរម្កាសិកាម្ៅោត់សបូន Pap smear។ ជាលទធផលនន
Pap smear បង្វហញថា រគប់ រោន់ សំោប់ការវាយតំនល មិនោន lesion ឬម្កាសិកាមហារ ីកម្ទ ោនផសិតមដល
ោនោងជា Candida species។ អនកជំងឺមិនោនម្ោគសញ្ញដម្ទ ។ ការពិនិតយម្ោគស្តសឋី និងពិ និតយម្ោយម្របើ
ចំពុោះទគឺ ធមមតា។ម្តើ ជំ ហាន អវីតម្ៅម្ទៀត មដលសមស្សបគួ រម្ធវើ ?

A

ពាបាលអនកជាំ ងឺ ដដលមានបញ្ហ
ា រលាករនធទ្វវរមាសដោយផ្ឹត (VVC)
ដបើសិនការពិ នឹតយដមើ ល សភាលមៗ ដ ើញ មាន pseudohyphae

B

ពាបាលអនកជាំ ងឺ ដដលមានបញ្ហ
ា រលាកទ្វវរមាសដោយផ្ឹត(VVC)
ដបើសិនជាការពិ និតយដមើល ស ដោយ បណុដ ោះ ដ ើញមាន Candida albicans

C

D
E

ពាបាលអនកជាំ ងឺ ដដលមានបញ្ហ
ា រលាកទ្វវរមាសដោយផ្ឹត(VVC) ដបើ
សិនជាការពិ និតយដមើ ល ស ភាលមៗ និ ងការពិ និតយដមើ ល ស ដោយ
បណុដ ោះដ ើញ ផ្ឹត
មិ នមានដធវើ អនដរារមអវីទ្វាំងអស់ដៅដពលដនោះ
ដធវើ Pap smear ជាថមី
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការ

ពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគមើល្រីរាងគបនរពជ
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញ
ម្មន ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់
្បូនគទ ។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ
ម្មនកាន
ិ គទ ពិនត្
ិ យ្គ្ើ ម (saline-prepped slide) មិនម្មន clue cells ឬ trichomonas,ការពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់គ្បើ KOHភាាមៗ
គឃើញ pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណា មដលមិ នបង្វហញថា នំឱ្យរបឈមនិ ងការម្កើ នម្ឡើងនូ វ ការលាប់
ននជំ ងឺ ?

A

របរោហារោន កាបូ ហុីរោតខពស់

B

ជំ ងឺទឹកម្នមមផអម

C

ម្របើ ថានំពនារកំ ម្ណ្ើត

D

ម្របើ ថានំ អង់ ទីបុីម្យាទិ កញឹកញាប់ យូរ

E

របព័ នធការ

រខលួនចុ ោះម្ខាយ
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការ

ពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគមើល្រីរាងគបនរពជ
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញ
ម្មន ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់
្បូនគទ ។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ
ម្មនកាន
ិ គទ ពិនត្
ិ យ្គ្ើ ម (saline-prepped slide) មិនម្មន clue cells ឬ trichomonas,ការពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់គ្បើ KOHភាាមៗ
គឃើញ pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យមដលជាការពាបាលសមស្សបសំោប់ អនកជំ ងឺម្នោះ ?

A

ម្លប métronidazole 500 mg ១នែង ២ ដង រយោះម្ពល ៧ នែង

B

ដលប tinidazole 2 g ដតមដង

C

យ អួ រ ជាមួ យនិ ងការបណុដ ោះacidophilus រស់ដោយទទួ លទ្វន 8 ounces ឫ ោក់ ១ ស្គល
រ បាយ ចូ លកនុងទ្វវរ មាស៤ ដងកនុង១នថៃ រយៈដពល ៧ នថៃ

D
E

ោក់ រោប់ ោសុី ដបូ រ ិកកនុងទវរោស ៦០០ មរក. រយៈម្ពល ២ ោទិ តយ
ម្លប fluconazole១៥០ មរក.មតមួ យដូ សគត់

102

ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការ

ពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគមើល្រីរាងគបនរពជ
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញ
ម្មន ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់
្បូនគទ ។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ
ម្មនកាន
ិ គទ ពិនត្
ិ យ្គ្ើ ម (saline-prepped slide) មិនម្មន clue cells ឬ trichomonas,ការពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់គ្បើ KOHភាាមៗ
គឃើញ pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

អនកជំ ងឺរតឡប់ មកវ ិញ ២ ោទិ តយម្រកាយ ម្ោយថាោត់ មិនរតូវនិ ងការពាបាលរបស់អនកម្ទ
។ បនាប់ ពីម្នោះអនកម្ធវើអីម្វ ទៀត ?

A

បនឋម្ធវើការពាបាលដមដល មត ម្ោយកំ រ ឹតថានំ ម្ទវ ដង

B

បនឋម្ធវើការពាបាលដមដល មត ម្ោយ រយោះម្ពលម្របើ ថានំ ម្ទវ ដង

C

ម្ធវើម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយជាែមី និ ង ម្ធវើការវាយតំ នលម្លើអនកជំ ងឺជាែមី

D

លាប ប៉ាូោ៉ាត métronidazole ម្ៅម្លើ មឋំុ ទវរោស និ ង រនធទវរោស

E

ដធវើឱ្យអនកជាំ ងឺទុកចិ តដជាថមីថ្ន ដនោះរតូវការដពលដវលា ២ដៅ៣ អាទិ តយ ដដើ មបីឱ្យដរារ
សញ្ហាបាត់ ដៅវ ិញ ។
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការ

ពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគមើល្រីរាងគបនរពជ
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញ
ម្មន ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់
្បូនគទ ។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ
ម្មនកាន
ិ គទ ពិនត្
ិ យ្គ្ើ ម (saline-prepped slide) មិនម្មន clue cells ឬ trichomonas,ការពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់គ្បើ KOHភាាមៗ
គឃើញ pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

ម្តើចំណ្ុចខាងម្រកាមណាមួ យ មដលមិ នោប់ ចូលកនុងចំ ណាត់ ថានក់ នន ការរលាកទវរោស
និ ង រនធទវរោស ម្ោយផសឹតមិ នសមុគាមញមដលឱ្យនិ យមន័ យម្ោយមជឈមណ្ឍលរតួតពិ និតយ
និ ង ការ

រជំ ងឺ ?

A

ជារពឹ តិ ឋការណ្៏ មិ នោនញឹកញាប់ និ ង មិ នម្ទៀងទត់

B

ោនម្ោគសញ្ញដពី ម្ខាយ ម្ៅ មធយម

C

ោនចំ ម្

D

ោន Candida albicans

E

ោន ចំ ម្

ោះស្តសឋីមដលោនគ៌ភ
ោះបុ គគលមដល មិ នោនការចុ ោះម្ខាយនូ វរបព័ នធការ

រសរ ីោងគ
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ស្ដ្រីម្មនក់អាយុ ២១ឆ្ន ាំ មកជួបអ្នកគោយត្អូញណត្អរអ្ាំពីការធ្លាក់្និងរម្ម្់ យាង
៉ៃ ខាាង
ាំ គៅត្ាំ បន់ទវរម្ម្ ។ រត្់គទើបណត្បញ្ច ប់ការពាបាលការ
ី ៉ៃូទក
បងកគរាគណដលមិន្ាុគស្ទាញ គៅផាូវគនម គោយអ្ង់ទប
ី យ
ិ ។ រត្់គត្
ិ ថា អាការគនមរត្់បានគោោះស្ស្ទយគហើ យ ។ រត្់បានរួម
ដាំគែកគោយ្កមាជាមួយដដគូណត្ម្មនក់អ្្់រយៈគពលជាង ១ឆ្នគាំ ហើ យ គោយគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ និង ចប់តាង
ាំ ពី ៣ណខកនាងមក រត្់ក៏

បានគលបថានព
ាំ ឺកាមគរាគគទ ។ ការពិនត្
ាំ នារកាំគែើត្ ។ រត្់មន
ិ ម្មនបញ្ហាជាំងឺទគូ ៅ ឬម្មន្បវត្រិជង
ិ យគកា្ិ កាម្មត្់្បូន គឺធមាតា ។ ការ

ពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ អ្នក្ាំរល់គឃើញម្មន ្កហម គហើ ម និង ណ្បកគ្បោះ ។ ការពិនត្
ិ យគមើល្រីរាងគបនរពជ
ិ យគោយចាំពុោះទ អ្នក្ាំរល់គឃើញ
ម្មន ធ្លាក់្្កា្់ ្្អិត្គៅនឹងជញ្ហជង
ាំ រនធទវរម្ម្ ណត្រានកាន
ិ គទ។ រត្់មិនម្មនដាំគៅ (lesion) គៅទវរម្ម្ រនធទវរម្ម្ និងម្មត្់
្បូនគទ ។ អ្នកបានយក្គៅពិ នត្
ិ យភាាម និងពិនត្
ិ យគោយ អ្ត្ិ្ុខុមទ្សន៍។ pHគៅរនធទវរម្ម្ម្មន ៤។ whiff test អ្វិជជម្មន គឺមន
ិ
ម្មនកាន
ិ គទ ពិនត្
ិ យ្គ្ើ ម (saline-prepped slide) មិនម្មន clue cells ឬ trichomonas,ការពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់គ្បើ KOHភាាមៗ
គឃើញ pseudohyphaeបនតច
ិ បនតួច ។

ម្តើម្យាបល់ខាងម្រកាមម្នោះ ណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ ចំ ម្

ោះការពាបាលការ

រ និ ង ការ

លាប់ ម្ឡើងវ ិញនូ វ ការរលាកទវរោស និ ង រនធទវរោស ម្ោយផសឹត ?

A

មិ នមានភសដុាងដដដល បញ្ហ
ជ ក់ ការពាបាលការ រដោយពពួ កថ្ននាំ
កាំ ចាត់ ផ្ឹត អាច កាត់ បនថយការរបឈម និ ងការលាប់ ដ ើងវ ិញ

B

ការពាបាលបអោរការលាប់ ដ ើងវ ិញនូ វ ការរលាកទ្វវរមាសនិ ងរនធទ្វវរមាសដោយផ្ឹ
តមិ នចាាំបាច់ ដទ ចាំ ដ ោះ អនកដដលមិ នមានរបព័ នធការ ររាងកាយចុ ោះដែាយ ពី ដរ ោះដត
ដរារសញ្ហាវាមិ នខ្លាំងដទ

C

ការពាបាលការ រ និ ង ការលាប់ ដ ើងវ ិញនូ វ ការរលាកទ្វវរមាស និ ង
រនធទ្វវរមាស ដោយផ្ឹត មានរបសិទិភា
ធ ព ថវីតបិតដត ការពាបាលដរកាយ
មិ នបានបនដ ។

D

ការដលបថ្ននាំ flucanozole 150 mg ដតមដងរាល់ ៣នថៃ រយោះដពល ២ អាទិ តយដដលបានបនដ
ដោយការដលប150mg រាល់ អាទិ តយ រយៈដពល ៦ ដែដនោះ បានបអាញ ថ្នកាត់ បនថយ
ករណីរលាកទ្វវរមាស និ ងរនធទ្វវរមាសដោយផ្ឹត ចាំ ដ ោះ ស្ដសដី ដដលរងនិ ងការលាប់
ដ ើងវ ិញ នូ វរលាកទ្វវរមាស និ ង រនធទ្វវរមាសដោយផ្ឹត។

E

ការពាបាលការ រ និ ង ការលាប់ ដ ើងវ ិញនូ វ ការរលាកទ្វវរមាស និ ង
រនធទ្វវរមាសដោយផ្ឹត រតូវដតចាប់ ដផដើម រាល់ ស្ដសដីដដលផទុកដមដរារ HIV
ដទ្វោះជាពុាំមានដរារសញ្ហាក៏ដោយ ។
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ាំ ន
រិត្ណត្ខាាង
ាំ គ្កាយពីបានរួមគភទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនរម្ម្់ គនមទ្់ ឬអ្វគី ផសងគទៀត្គទ។រត្់ម្មនដដគូរួមគភទណត្ម្មនក់គត្់ជាមួយនិងប្
ត្ីរប្់រត្់ គហើ យបតរ
ី ត្់មន
ិ ម្មនចគង្ហកមគរាគ្ញ្ហាអ្វីគ ើយ។រត្់មន
ិ ណដលម្មន្បវត្តិគកើ ត្ជាំងឺកាមគរាគគទ និងលទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់
្បូន ធមាតា។រត្់បានគធវើការលាង្ម្មអត្ទវរម្ម្គរៀងរាល់្បាតហ៏ គៅប៉ៃុនានណខមកគហើ យគនោះ។គពលគធវើការពិនិត្យគឃើញម្មន ្ រាវ
ពែ៌ទឹកគោោះគរគៅនឹ ងរងវោះទវរណត្មិនម្មន្ញ្ហាណាបង្ហាញថាម្មន រលាក ទវរម្ម្គទ។ គពលពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ គឃើញ្គៅ
គពញរនាទវរនិងមិនម្មន្ញ្ហាថាម្មត្់្បូន ឬទវររលាកគហើ មគ ើយ។អ្នកគធវើការពិនិត្យ្ និងគឃើញ៖ pH 6, Whiff test វិជជម្មនខាាង
ាំ ការ

ពិនត្
ិ យ្គឃើញម្មន clue cells ខាោះ ណត្មិនម្មនTrichomonas ឬ polymorphonuclear/ គរលិ កាឈាម្ (WBCs)គទ គហើ យការ
ពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់ភាាមៗមិនគឃើញម្មនPseudohyphaeឬ budding yeast cells គ ើ យ។

ម្តើអីវមដលោចជាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយរបស់អតិ ែិជនម្នោះ?

A

ធ្លលក់ សធមមតា(physiologic discharge)

B

trichomoniasis

C

candidiasis

D

atrophic vaginitis

E
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bacterial vaginosis (BV)
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ាំ កជួបអ្នក គោយម្មន្បវត្តិធ្លាក់្ជាប់ជា្បចាំគហើ យធុក
ាំ ាិនមិនលអ ្អុយ២្បាតហ័ មកគហើ យ។ ធុក
ាំ ន
រិត្ណត្ខាាង
ាំ គ្កាយពីបានរួមគភទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនរម្ម្់ គនមទ្់ ឬអ្វគី ផសងគទៀត្គទ។រត្់ម្មនដដគូរួមគភទណត្ម្មនក់គត្់ជាមួយនិងប្
ត្ីរប្់រត្់ គហើ យបតរ
ី ត្់មន
ិ ម្មនចគង្ហកមគរាគ្ញ្ហាអ្វីគ ើយ។រត្់មន
ិ ណដលម្មន្បវត្តិគកើ ត្ជាំងឺកាមគរាគគទ និងលទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់
្បូន ធមាតា។រត្់បានគធវើការលាង្ម្មអត្ទវរម្ម្គរៀងរាល់្បាតហ៏ គៅប៉ៃុនានណខមកគហើ យគនោះ។គពលគធវើការពិនិត្យគឃើញម្មន ្ រាវ
ពែ៌ទឹកគោោះគរគៅនឹ ងរងវោះទវរណត្មិនម្មន្ញ្ហាណាបង្ហាញថាម្មន រលាក ទវរម្ម្គទ។ គពលពិនត្
ិ យគោយគ្បើចាំពុោះទ គឃើញ្គៅ
គពញរនាទវរនិងមិនម្មន្ញ្ហាថាម្មត្់្បូន ឬទវររលាកគហើ មគ ើយ។អ្នកគធវើការពិនិត្យ្ និងគឃើញ៖ pH 6, Whiff test វិជជម្មនខាាង
ាំ ការ

ពិនត្
ិ យ្គឃើញម្មន clue cells ខាោះ ណត្មិនម្មនTrichomonas ឬ polymorphonuclear/ គរលិ កាឈាម្ (WBCs)គទ គហើ យការ
ពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់ភាាមៗមិនគឃើញម្មនPseudohyphaeឬ budding yeast cells គ ើ យ។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

A

ម្គោត់ ទុកថាជាជំ ងឺកាមម្ោគ

ោះាានភាពអតិ ែិជនម្នោះ?

B

ម្ធវើការពាបាលនដគូ ោចបង្វករមិ នម្ោយោនការម្កើ តម្ឡើងវ ិញ

C

វាមិ នោន

ក់ ព័នធជាមួ យនិ ងការឈឺម្

D

វាមិ នោន

ក់ ព័នធជាមួ យនិ ងការរលាកនផាសបូនម្រកាយសំោលម្ឡើយ

ម្នោះជាលទធផលននការម្កើ ត lactobacilli កនុងរនឌទវរម្រចើ នហួស

E
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ោះសំោលមុ នរគប់ មខម្ឡើយ
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រិត្ណត្ខាាង
ាំ គ្កាយពីបានរួមគភទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនរម្ម្់ គនមទ្់ ឬអ្វគី ផសងគទៀត្គទ។រត្់ម្មនដដគូរួមគភទណត្ម្មនក់គត្់ជាមួយនិងប្
ត្ីរប្់រត្់ គហើ យបតរ
ី ត្់មន
ិ ម្មនចគង្ហកមគរាគ្ញ្ហាអ្វីគ ើយ។រត្់មន
ិ ណដលម្មន្បវត្តិគកើ ត្ជាំងឺកាមគរាគគទ និងលទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់
្បូន ធមាតា។រត្់បានគធវើការលាង្ម្មអត្ទវរម្ម្គរៀងរាល់្បាតហ៏ គៅប៉ៃុនានណខមកគហើ យគនោះ។គពលគធវើការពិនិត្យគឃើញម្មន ្ រាវ
ពែ៌ទឹកគោោះគរគៅនឹ ងរងវោះទវរណត្មិនម្មន្ញ្ហាណាបង្ហាញថាម្មន រលាក ទវរម្ម្គទ។ គពលពិនត្
ិ យគោយគ្បើចាំពុោះទ គឃើញ្គៅ
គពញរនាទវរនិងមិនម្មន្ញ្ហាថាម្មត្់្បូន ឬទវររលាកគហើ មគ ើយ។អ្នកគធវើការពិនិត្យ្ និងគឃើញ៖ pH 6, Whiff test វិជជម្មនខាាង
ាំ ការ

ពិនត្
ិ យ្គឃើញម្មន clue cells ខាោះ ណត្មិនម្មនTrichomonas ឬ polymorphonuclear/ គរលិ កាឈាម្ (WBCs)គទ គហើ យការ
ពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់ភាាមៗមិនគឃើញម្មនPseudohyphaeឬ budding yeast cells គ ើ យ។

ម្តើរម្បៀបពាបាលខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ នរតូវបានម្គម្របើ ចំ ម្

ោះាានភាពអតិ ែិជន

ម្នោះ?

A
B
C
D
E

metronidazole (500 mg ម្លប២ដងកនុង១នែងចំនួន៧នែង)
metronidazole (2 g ម្លបមតមួ យម្លើកគត់ )

metronidazole gel 0.75% (5 g ោក់ កុនងរនឌទវរមុ នចូ លម្ដក៥នែង )
clindamycin (300 mg ម្លប២ដងកនុង១នែងចំនួន៧នែង)

clindamycin cream 2% (5 g ោក់ កុនងរនឌទវរមុ នចូលម្ដក៧នែង)
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ត្ីរប្់រត្់ គហើ យបតរ
ី ត្់មន
ិ ម្មនចគង្ហកមគរាគ្ញ្ហាអ្វីគ ើយ។រត្់មន
ិ ណដលម្មន្បវត្តិគកើ ត្ជាំងឺកាមគរាគគទ និងលទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់
្បូន ធមាតា។រត្់បានគធវើការលាង្ម្មអត្ទវរម្ម្គរៀងរាល់្បាតហ៏ គៅប៉ៃុនានណខមកគហើ យគនោះ។គពលគធវើការពិនិត្យគឃើញម្មន ្ រាវ
ពែ៌ទឹកគោោះគរគៅនឹ ងរងវោះទវរណត្មិនម្មន្ញ្ហាណាបង្ហាញថាម្មន រលាក ទវរម្ម្គទ។ គពលពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ គឃើញ្គៅ
គពញរនាទវរនិងមិនម្មន្ញ្ហាថាម្មត្់្បូន ឬទវររលាកគហើ មគ ើយ។អ្នកគធវើការពិនិត្យ្ និងគឃើញ៖ pH 6, Whiff test វិជជម្មនខាាង
ាំ ការ

ពិនត្
ិ យ្គឃើញម្មន clue cells ខាោះ ណត្មិនម្មនTrichomonas ឬ polymorphonuclear/ គរលិ កាឈាម្ (WBCs)គទ គហើ យការ
ពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់ភាាមៗមិនគឃើញម្មនPseudohyphaeឬ budding yeast cells គ ើ យ។

ម្តើអតិ សុខុមរបាណ្ណាមួ យមដលម្រចើ នមតម្ឃើញោនរួមជាមួ យកនុងាានភាពរបស់អតិ ែិ
ជនម្នោះ?

A

aerobic bacteria

B

anaerobic bacteria

C

virus

D

fungi/yeast

E
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protozoa

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ២៩ឆ្នម
ាិ ដូច្ត្ី្ុ យ
អ ម្មន
ាំ កជួបអ្នក គោយម្មន្បវត្តិធ្លាក់្ជាប់ជា្បចាំគហើ យធុក
ាំ ាិនមិនលអ ្អុយ២្បាតហ័ មកគហើ យ។ ធុក
ាំ ន
រិត្ណត្ខាាង
គ្កាយពី
បា
នរួ
ម
គភទ។រត្់
ប
ដិ
គ
្ធថាមិ
ន
ម្មនរម្ម្់
គនមទ្់
ឬអ្វ
គ
ផសងគទៀត្គទ។រត្់
ម្ម
នដដគូ
រ
ួ
ម
គភទណត្ម្ម
ន
ក់
គ
ត្់
ជា
មួ
យនិងប្
ាំ
ី
ត្ីរប្់រត្់ គហើ យបតរ
ី ត្់មន
ិ ម្មនចគង្ហកមគរាគ្ញ្ហាអ្វីគ ើយ។រត្់មន
ិ ណដលម្មន្បវត្តិគកើ ត្ជាំងឺកាមគរាគគទ និងលទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់
្បូន ធមាតា។រត្់បានគធវើការលាង្ម្មអត្ទវរម្ម្គរៀងរាល់្បាតហ៏ គៅប៉ៃុនានណខមកគហើ យគនោះ។គពលគធវើការពិនិត្យគឃើញម្មន ្ រាវ
ពែ៌ទឹកគោោះគរគៅនឹ ងរងវោះទវរណត្មិនម្មន្ញ្ហាណាបង្ហាញថាម្មន រលាក ទវរម្ម្គទ។ គពលពិនត្
ិ យគោយគ្បើចាំពុោះទ គឃើញ្គៅ
គពញរនាទវរនិងមិនម្មន្ញ្ហាថាម្មត្់្បូន ឬទវររលាកគហើ មគ ើយ។អ្នកគធវើការពិនិត្យ្ និងគឃើញ៖ pH 6, Whiff test វិជជម្មនខាាង
ាំ ការ

ពិនត្
ិ យ្គឃើញម្មន clue cells ខាោះ ណត្មិនម្មនTrichomonas ឬ polymorphonuclear/ គរលិ កាឈាម្ (WBCs)គទ គហើ យការ
ពិនត្
ិ យគលើ កញ្ច ក់ភាាមៗមិនគឃើញម្មនPseudohyphaeឬ budding yeast cells គ ើ យ។

ការពាបាល bacterial vaginosis(BV) រតូវម្ធវើម្លើោល់ អតិ ែិជនទំងអស់ម្លើកមលងមតៈ

A

ោល់ ស្តសរីមិនោននផាម្

ោះទំងអស់មដលោនម្ោគសញ្ញដននBV

B

ស្តសរីមដលោនអំ ណ្ោះអំ ណាងថាោន BV ម្ោយមផអកម្លើPap smear

C

ោល់ ស្តសរីោននផាម្

ោះទំងអស់មដលោនសញ្ញដឬារុបសញ្ញដននBV

D

ស្តសរីមដលម្រៀបោប់ ថាធ្លលប់ ោនរបវតរិរបតិ កមមជាមួ យនិ ង metronidazole

E

ស្តសរីមដលម្រៀបោប់ ថាធ្លលប់ ោនរបវតរិជាអនករបមឹ កម្ោយម្ហតុ ផលថាវាោច
ោនអនររកមមខាលំងរវាងស្ា និ ង metronidazole
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ១៧ឆ្នម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកជាមួយដដគូ រត្់ទូលទ្់ពីបញ្ហាធ្លាក់្ រម្ម្់នង
ិ ធុាំកាិនមិនលអ។ រត្់
បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមឬម្មនអាការៈគរាគផាូវគនមគ ើយ។ រត្់្កមាផូ វគភទជាមួ
ា
យដដគូថាីរប្់រត្់តាង
ាំ ពី៣ណខមក

គហើ យ។គពលពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ គឃើញថាគយានីគហើ មគហើ យម្មនពងណបក។ ការពិនត្
ិ យ្បោប់បនតពជ
ិ យគោយចាំពុោះទគឃើញម្មន្គ្ចើន
ខាប់ពែ៌គលឿង ខចីធក
ុាំ ាិនមិនលអ រួមជាមួយនិងដាំគៅជាាំគៅនិងម្មត្់្បូន។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យ

្គឃើញ៖ pH6, Whiff test

វិជជម្មនបនតច
ិ ការពិនត្
ិ យ្ រកគឃើញម្មនគមគរាគ្បគភទ flagellated គ្ចើននិងគរលិកាឈាម្គ្ចើន ( WBCs >10/HPF)
ណត្មិនម្មន clue cellsគទ គហើ យមិនគឃើញម្មន pseudohyphae ឬ budding yeast cells គៅកនុងការពិនិត្យកញ្ច ក់ភាាមៗ
គ ើយ។

ម្តើអីវមដលោចជាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយរបស់អតិ ែិជនម្នោះ?

A

Candidiasis

B

trichomoniasis

C

bacterial vaginosis(BV)

D

ធ្លលក់ សធមមតា(physiologic discharge)

E

atrophic vaginitis
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ១៧ឆ្នម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកជាមួយដដគូ រត្់ទូលទ្់ពីបញ្ហាធ្លាក់្ រម្ម្់នង
ិ ធុាំកាិនមិនលអ។រត្់
បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមឬម្មនអាការៈគរាគផាូវគនមគ យ
ា
យដដគូថាីរប្់រត្់តាង
ើ ។រត្់្កមាផូ វគភទជាមួ
ាំ ពី៣ណខមក

គហើ យ។គពលពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ គឃើញថាគយានីគហើ មគហើ យម្មនពងណបក។ ការពិនត្
ិ យ្បោប់បនតពជ
ិ យគោយចាំពុោះទគឃើញម្មន្គ្ចើន
ខាប់ពែ៌គលឿង ខចីធក
ុាំ ាិនមិនលអ រួមជាមួយនិងដាំគៅជាាំគៅនិងម្មត្់្បូន។ អ្នកគធវើការពិនិត្យ្គឃើញ៖ pH6, Whiff test វិជជម្មន
បនតច
ិ ការពិនត្
ិ យ្ រកគឃើញម្មនគមគរាគ្បគភទ flagellated គ្ចើននិងគរលិកាឈាម្គ្ចើន ( WBCs >10/HPF) ណត្មិន

ម្មន clue cellsគទ គហើ យមិនគឃើញម្មន pseudohyphae ឬ budding yeast cells គៅកនុងការពិនត្
ិ យកញ្ច ក់ភាាមៗគ ើយ។

របម្យាគខាងម្រកាមសុទធមតរតឹ មរតូវ ចំ ម្

A

ម្គោត់ ទុកថាជាជំ ងឺកាមម្ោគ

B

វាជាមូ លម្ហតុ មួយននការឈឺម្

C

នដគូ បុរសកនុងាានភាពម្នោះម្រចើ នមតោនម្ោគសញ្ញដមដរ

D
E
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ោះាានភាពអតិ ែិជនម្នោះម្លើកមលងមត៖

ោះសំោលមុ នរគប់ មខ

Pap smearមិ នមមនជាម្តសរសមស្សបសំោប់ ាានភាពម្នោះម្ទ

អតិ សុខុមរបាណ្មដលម្ធវើម្ោយោនាានភាពម្នោះគឺ protozoa

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ១៧ឆ្នម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកជាមួយដដគូ រត្់ទូលទ្់ពីបញ្ហាធ្លាក់្ រម្ម្់នង
ិ ធុាំកាិនមិនលអ។រត្់
បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមឬម្មនអាការៈគរាគផាូវគនមគ ើយ។រត្់្កមាផូ វគភទជាមួ
ា
យដដគូថាីរប្់រត្់តាង
ាំ ពី៣ណខមក

គហើ យ។គពលពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ គឃើញថាគយានីគហើ មគហើ យម្មនពងណបក។ ការពិនត្
ិ យ្បោប់បនតពជ
ិ យគោយចាំពុោះទគឃើញម្មន្គ្ចើន
ខាប់ពែ៌គលឿង ខចធ
ុាំ ន
ាិ មិនលអ រួមជាមួយនិងដាំគៅជាាំគៅនិងម្មត្់្បូន។ អ្នកគធវកា
ី ក
ើ រពិនត្
ិ យ្គឃើញ៖ pH6, Whiff test វិជជម្មន
បនតច
ិ ការពិនត្
ិ យ្ រកគឃើញម្មនគមគរាគ្បគភទ flagellated គ្ចើននិងគរលិកាឈាម្គ្ចើន ( WBCs >10/HPF) ណត្មិន

ម្មន clue cellsគទ គហើ យមិនគឃើញម្មន pseudohyphae ឬ budding yeast cells គៅកនុងការពិនត្
ិ យកញ្ច ក់ភាាមៗគ ើយ។

ខាងម្រកាមម្នោះជាការពាបាលមដលោចទទួ លយកបាន ម្លើកមលងមតៈ

A
B
C

clindamycin phosphate cream (5 g ោក់ កុនងរនឌទវរមុ នចូ លម្ដក៥ម្ៅ៧នែង)
tinidazole (2 g ម្លបមតមួ យម្លើកគត់ )

metronidazole (500 mg ម្លប២ដងកនុង១នែងចំនួន៧នែង)

D
E
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metronidazole (2 g ម្លបមតមួ យម្លើកគត់ )

metronidazole gel (5 g ោក់ កុនងរនឌទវរ២ដងកនុង១នែងចំនួន៧នែង)

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ១៧ឆ្នម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកជាមួយដដគូ រត្់ទូលទ្់ពីបញ្ហាធ្លាក់្ រម្ម្់នង
ិ ធុាំកាិនមិនលអ។រត្់
បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមឬម្មនអាការៈគរាគផាូវគនមគ ើយ។រត្់្កមាផូ វគភទជាមួ
ា
យដដគូថាីរប្់រត្់តាង
ាំ ពី៣ណខមក

គហើ យ។គពលពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ គឃើញថាគយានីគហើ មគហើ យម្មនពងណបក។ ការពិនត្
ិ យ្បោប់បនតពជ
ិ យគោយចាំពុោះទគឃើញម្មន្គ្ចើន
ខាប់ពែ៌គលឿង ខចីធក
ុាំ ាិនមិនលអ រួមជាមួយនិងដាំគៅជាាំគៅនិងម្មត្់្បូន។ អ្នកគធវើការពិនិត្យ្គឃើញ៖ pH6, Whiff test វិជជម្មន
បនតច
ិ ការពិនត្
ិ យ្ រកគឃើញម្មនគមគរាគ្បគភទ flagellated គ្ចើននិងគរលិកាឈាម្គ្ចើន ( WBCs >10/HPF) ណត្មិន

ម្មន clue cellsគទ គហើ យមិនគឃើញម្មន pseudohyphae ឬ budding yeast cells គៅកនុងការពិនត្
ិ យកញ្ច ក់ភាាមៗគ ើយ។

ម្តើអនុ ាសន៍ ខាងម្រកាមណាមួ យមដលអនករតូវផរល់ដល់ោត់ ម្ៅម្ពលម្នោះ?

A

នដរូ របស់គាត់ រតូវពាបាលtrichomonasលាឹកដដតមានសញ្ហា

B

ស្ស្គវរជាវរកជាំ ងឺកាមដរារដនទដទៀតរឺ មិនចាាំបាច់ ដទដរ
មិ នដមនជាជាំ ងឺកាមដរារដ ើយ

C

គាត់ អាចបនតដធវើសកមមភាពរួមដភទជាធមមាបានដៅដពលគាត់ កាំពុងដធវើការពាបាលដនោះ

D

នដរូ របស់គាត់ រតូវពាបាលtrichomonasដទ្វោះជាដរមិ នមានដរារសញ្ហាក៏ ដោយ

E

គាត់ អាចដរជើសយក metronidazoleជាដរបងោក់ កុងទ្វ
ន
វ រ ឬរគាប់ ក៏បានដរ
ភាពាមផលូវដដលដរបើ មានដូចគាន

ោះ trichomonas

ោះរបសិទិ ឋ
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ១៧ឆ្នម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកជាមួយដដគូ រត្់ទូលទ្់ពីបញ្ហាធ្លាក់្ រម្ម្់នង
ិ ធុាំកាិនមិនលអ។រត្់
បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមឬម្មនអាការៈគរាគផាូវគនមគ យ
ា
យដដគូថាីរប្់រត្់តាង
ើ ។រត្់្កមាផូ វគភទជាមួ
ាំ ពី៣ណខមក

គហើ យ។គពលពិនត្
ូ ខាងគ្ៅ គឃើញថាគយានីគហើ មគហើ យម្មនពងណបក។ ការពិនត្
ិ យ្បោប់បនតពជ
ិ យគោយចាំពុោះទគឃើញម្មន្គ្ចើន
ខាប់ពែ៌គលឿង ខចីធក
ុាំ ាិនមិនលអ រួមជាមួយនិងដាំគៅជាាំគៅនិងម្មត្់្បូន។ អ្នកគធវើការពិនិត្យ្គឃើញ៖ pH6, Whiff test វិជជម្មន
បនតច
ិ ការពិនត្
ិ យ្ រកគឃើញម្មនគមគរាគ្បគភទ flagellated គ្ចើននិងគរលិកាឈាម្គ្ចើន ( WBCs >10/HPF) ណត្មិន

ម្មន clue cellsគទ គហើ យមិនគឃើញម្មន pseudohyphae ឬ budding yeast cells គៅកនុងការពិនត្
ិ យកញ្ច ក់ភាាមៗគ ើយ។

ម្តើករណ្ីខាងម្រកាមណាមួ យមដលម្យើងដឹ ងថាជាមូ លម្ហតុ ននការរលាកទវរោស មិ នមមន
ម្ោយារការបងកម្ោគ?

A

កងវោះ Oestrogen

B

របតិ កមមជាមួ យម្ដសូ៑ latex

C

non oxynol-9(Spermicide)

D

ថានំសឹក
ព

E
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អវីម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ២៦ឆ្នម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យរាំពារ្ុខភាពរប្់រត្់។ រត្់ម្មនស្ទវមីនិងកូន២នក់
គហើ យមិនម្មនបញ្ហាឈឹថាកត្់ណផនក្ុខភាពអ្វីធងនធ
់ ងរគ ើយ។ រត្់រាយការែ៍ថារត្់ម្មន្បវត្តិជក់បារី១០កញ្ច ប់-ឆ្ន។
ាំ រត្់ម្មនដដ
គូគ្នហ១
ឺ មគរាគគទ។្គប់លទធផលគត្្តគគនៀរគកា្ិកា
៍ ០នក់គហើ យកនុងជីវត្ិ រប្់រត្់ គហើ យបដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងកា
រប្់រត្់គឺធមាតា។ មួយ្បាតហ៍គ្កាយមក រត្់មកទទួលយកលទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនណដលគគ្គ្រថា ”យកជាការ
បានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន “ASC-US”។

ម្តើរម្បៀបខាងម្រកាមណាមួ យមដលសមស្សបកនុងការរគប់ រគងជាដំ បូងសំោប់ អតិ ែិជនម្នោះ?

A
B
C
D

ម្ធវើម្គនៀរម្កាសិកាម្ឡើងវ ិញកនុងម្ពល១ឆ្នំ
ម្ធវើការម្កាសរនធោត់ សបូន(ECC)មតឯង

ម្ធវើម្តសរ Human papilloma virus (HPV)DNA
ម្ធវើcryotherapy

E
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ម្ធវើ loop electrosurgical excision procedure (LEEP)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៦ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នក គដើមបីគធវើការពិនិត្យរាំពារ្ុខភាពរប្់រត្់។ រត្់ម្មនស្ទវមីនិង
កូន២នក់គហើ យមិនម្មនបញ្ហាឈឹថាកត្់ណផនក្ុខភាពអ្វីធងនធ
់ ងរគ ើយ។ រត្់រាយការែ៍ថារត្់ម្មន្បវត្តិជក់បារី១០
កញ្ច ប់-ឆ្ន ។
ាំ រត្់ម្មនដដគូគ្នហ១
៍ ០នក់គហើ យកនុងជីវត្ិ រប្់រត្់ គហើ យបដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគ

គទ។្គប់លទធផលគត្្តគគនៀរគកា្ិការប្់រត្់គឺធមាតា។ មួយ្បាតហ៍គ្កាយមក រត្់មកទទួលយកលទធផលគគនៀរ
គកា្ិកាម្មត្់្បូនណដលគគ្គ្រថា ”យកជាការបានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន “ASC-US”។
ោល់ ករណ្ីខាងម្រកាមសុទធសឹងជាកតារហានិ ភ័យននមហារ ីកោត់ សបូនម្លើកមលងមតៈ

A

ោននដគូ រម
ួ ម្ភទម្រចើ ន

B

រួមម្ភទពី ោយុម្កមងម្ពក

C

ោនការបងកម្ោគម្ោយរបម្ភទHPVោនហានិ ភ័យខពស់

D

ជក់ បារ ី

E
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ម្របើ ជាតិ ស្សវ ឹង

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៦ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យរាំពារ្ុខភាពរប្់រត្់។ រត្់ម្មនស្ទវមីនិង
កូន២នក់គហើ យមិនម្មនបញ្ហាឈឹថាកត្់ណផនក្ុខភាពអ្វីធងនធ
់ ងរគ ើយ។ រត្់រាយការែ៍ថារត្់ម្មន្បវត្តិជក់បារី១០
កញ្ច ប់-ឆ្ន ។
ាំ រត្់ម្មនដដគូគ្នហ១
៍ ០នក់គហើ យកនុងជីវត្ិ រប្់រត្់ គហើ យបដិគ្ធថារត្់មន
ិ ណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគ

គទ។្គប់លទធផលគត្្តគគនៀរគកា្ិការប្់រត្់គឺធមាតា។ មួយ្បាតហ៍គ្កាយមក រត្់មកទទួលយកលទធផលគគនៀរ
គកា្ិកាម្មត្់្បូនណដលគគ្គ្រថា ”យកជាការបានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន “ASC-US”។
ម្តើអីវមដលជាដំ ម្ណាោះស្ាយសមស្សបសំោប់ អតិ ែិជនមដលរតូវម្ធវើការស្ាវរជាវរកមហារ ីក
ោត់ សបូនម្ោយ ម្របើ វ ិធី ពិនិតយ liquid basedម្ហើយម្ៅម្ពលមដលបានលទធផលម្គបញ្ញ
ជ ក់
ថាយកជាការបានម្ដើមបីការវាយតនមល ASC-US និ ងវ ិជជោនរបម្ភទ HPV ោនហានិ ភ័យខពស់
កនុងការម្កើ តមហារ ីក?

A
B

ម្ធវើម្គនៀរម្កាសិកាម្ឡើងវ ិញកនុង៤ម្ៅ៦មខ

ម្ធវើម្តសរ Human papilloma virus (HPV)DNAម្ឡើងវ ិញកនុង៤ម្ៅ៦មខ

C

colposcopy

D

បនរម្ធវើម្តសរម្គនៀរម្កាសិកាោត់ សបូន(pap smear)ម្រៀងោល់ ឆ្នំ

E
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ម្ធវើ loop electrosurgical excision procedure (LEEP)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៦ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យរាំពារ្ុខភាពរប្់រត្់។ រត្់ម្មនស្ទវមីនិង
កូន២នក់គហើ យមិនម្មនបញ្ហាឈឹថាកត្់ណផនក្ុខភាពអ្វីធងនធ
់ ងរគ ើយ។ រត្់រាយការែ៍ថារត្់ម្មន្បវត្តិជក់បារី១០
កញ្ច ប់-ឆ្ន ។
ាំ រត្់ម្មនដដគូគ្នហ១
៍ ០នក់គហើ យកនុងជីវត្ិ រប្់រត្់ គហើ យបដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគ
គទ។្គប់លទធផលគត្្តគគនៀរគកា្ិការប្់រត្់គធ
ឺ មាតា។ មួយ្បាតហ៍គ្កាយមក រត្់មកទទួលយកលទធផលគគនៀរ
គកា្ិកាម្មត្់្បូនណដលគគ្គ្រថា ”យកជាការបានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន “ASC-US”។
មហារ ីកោត់ សបូនម្រចើ នម្កើតោនជួ នជាមួ យ HPV របម្ភទណា?

A

6, 11

B

16, 18, 31, 45

C

40, 42

D

53, 54

E
119

ម្លខខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៦ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ គិ ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យរាំពារ្ុខភាពរប្់រត្់។ រត្់ម្មនស្ទវមីនង
ិ
កូន២នក់គហើ យមិនម្មនបញ្ហាឈឹថាកត្់ណផនក្ុខភាពអ្វីធងនធ
់ ងរគ ើយ។ រត្់រាយការែ៍ថារត្់ម្មន្បវត្តិជក់បារី១០
កញ្ច ប់-ឆ្ន ។
ាំ រត្់ម្មនដដគូគ្នហ១
៍ ០នក់គហើ យកនុងជីវត្ិ រប្់រត្់ គហើ យបដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគ

គទ។្គប់លទធផលគត្្តគគនៀរគកា្ិការប្់រត្់គឺធមាតា។ មួយ្បាតហ៍គ្កាយមក រត្់មកទទួលយកលទធផលគគនៀរ
គកា្ិកាម្មត្់្បូនណដលគគ្គ្រថា ”យកជាការបានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន “ASC-US”។
ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវ?

A

B

ហានិ ភ័យកនុងការម្កើតជាមហារ ីកោត់ សបូនោលោលននASC-USោនតិ ចជាង1.0%
AGC(Atypical Glandula Cells)ោនរួមជាមួយendometrial neoplasia
មតមិ នជាមួ យ cervical neoplasia

របមហលជា៧៥ %ននស្តសរីមដលោន LSIL (Low grade squamous intraepithelial
C

lesion)បានបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយ ជាលិកាវ ិទាថាជាដំ ម្ៅោត់ សបូនកំ រ ិតខពស់ (CIN2/3)
របមហលជា២៥ %ននស្តសរីមដលោន HSIL(High grade squamous intraepithelial

D

E
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lesion)បានបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយ ជាលិកាវ ិទាថាជាដំ ម្ៅោត់ សបូនកំ រ ិតខពស់ (CIN2/3)
ASC-US ភាគម្រចើ នៗោនរួមជាមួ យនិ ងអវីមដលបានបញ្ញ
ជ ក់ ម្ោយ
ជាលិកាវ ិទាថាជាដំ ម្ៅោត់សបូនកំ រ ិតខពស់ (CIN2/3)ជាជាងASC-H

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៦ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យរាំពារ្ុខភាពរប្់រត្់។ រត្់ម្មនស្ទវមីនិង
កូន២នក់គហើ យមិនម្មនបញ្ហាឈឹថាកត្់ណផនក្ុខភាពអ្វីធងនធ
់ ងរគ ើយ។ រត្់រាយការែ៍ថារត្់ម្មន្បវត្តិជក់បារី១០
កញ្ច ប់-ឆ្ន ។
ាំ រត្់ម្មនដដគូគ្នហ១
៍ ០នក់គហើ យកនុងជីវត្ិ រប្់រត្់ គហើ យបដិគ្ធថារត្់មន
ិ ណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគ

គទ។្គប់លទធផលគត្្តគគនៀរគកា្ិការប្់រត្់គឺធមាតា។ មួយ្បាតហ៍គ្កាយមក រត្់មកទទួលយកលទធផលគគនៀរ
គកា្ិកាម្មត្់្បូនណដលគគ្គ្រថា ”យកជាការបានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន “ASC-US”។
សហការ ីរបស់អនកសួរម្យាបល់ពីការម្ធវើ liquid based cytologyកនុងការស្ាវរជាវមហារ ីក
ោត់ សបូន។អនកពនយល់ ពីផលចំ ម្ណ្ញនន liquid based cytology ថា៖

A
B

វាោនតនមលម្ថាកជាងម្ធវើម្តសរម្គនៀរម្កាសិកាោត់ សបូនធមមតា
វាោចម្ធវើម្តសរHPVបាន

C

ការរបមូ លវតាុគំ រោ
ូ ត់ សបូនោនភាពង្វយស្សួលជាងម្កនៀរម្កាសិកាោត់ សបូនធមមតា

D

អតិ ែិជនោនផ្លសុកភាពម្ពលយកវតាុគំ រោ
ូ ត់ សបូនជាងម្ពលម្ធវើម្គនៀរ

E

ម្កាសិកាោត់ សបូនធមមតា

អវីមដលម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៣ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យ្ុខភាព្បចាំឆ្ន រាំ ប្់រត្់។រត្់មិនម្មន
្បវត្តិជក់បារីនិងមិនម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់ជាអ្នកណដលនឹងន៎ម្មនទាំនក់ទាំនងផាូវគភទណត្ជាមួយនិងបតីណត្មួយរប្់

រត្់។លទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនគលើកមុនលអធមាតា។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឺធមាតា។គៅ
គពលគនោះអ្នកគធវើគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូន។ ២្បាតហ៍គ្កាយមកលទធផលបានមកដល់ណដលគគ្គ្រថា”យកជាការ
បានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion)”។
ម្តើរម្បៀបខាងម្រកាមណាមួ យ មដលសមស្សបកនុងការរគប់ រគងជាដំ បូង សំោប់ អតិ ែិជនម្នោះ?

A

បនរម្ធវើការស្ាវរជាវជាទោលប់ ពីម្រ

ោះោត់ មិនោនកតារហានិ ភ័យនន cervical

dysplasia អវីដនទ
B
C
D
E

ម្ធវើម្គនៀរម្កាសិកាោត់ សបូនម្ឡើងវ ិញកនុង៤ម្ៅ៦មខ
ម្ធវើម្តសរ Human papilloma virus (HPV)DNA
ម្ធវើ colposcopy

ម្ធវើ loop electrosurgical excision procedure (LEEP)/cryotherapy
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៣ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យ្ុខភាព្បចាំឆ្ន រាំ ប្់រត្់។រត្់មិនម្មន
្បវត្តិជក់បារីនិងមិនម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់ជាអ្នកណដលនឹងន៎ម្មនទាំនក់ទាំនងផាូវគភទណត្ជាមួយនិងបតីណត្មួយរប្់

រត្់។លទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនគលើកមុនលអធមាតា។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឺធមាតា។គៅ
គពលគនោះអ្នកគធវើគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូន។ ២្បាតហ៍គ្កាយមកលទធផលបានមកដល់ណដលគគ្គ្រថា”យកជាការ
បានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion)”។
អតិ ែិជនបានរតឡប់ មកវ ិញម្ោយោនលទធផលនន colposcopyថាទទួ លយកបាន(ម្ឃើញ
តំ បន់ តំ ណ្ម្កាសិកាោត់ សបូនខាងម្រដនិ ងរនធោត់ សបូនខាងកនុងរតូវបានម្គម្មើ លម្ឃើញ)
។ាច់ រចិ បោត់ សបូនបង្វហញថា CIN1 និ ងការម្កាសរនធោត់ សបូន(ECC)មិ នបានម្ឃើញោន
neoplasia ម្ទ។របម្យាគខាងម្រកាមគឺ ជាមផនការរគប់ រគងសមស្សបចំ ម្

ោះាច់ ោត់ សបូន

រចិ បម្ឃើញជា CIN1 ម្លើកមលងមតៈ

A

ម្ធវើ pap smear និ ង colposcopyម្ឡើងវ ិញម្ៅ១២មខម្រកាយ

B

ម្ធវើ LEEP ឬ cryotherapy

C
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ម្ធវើម្តសរ HPV (Human papilloma virus)DNAម្ៅ១២មខម្រកាយ

D

ម្ធវើ pap smear ម្ឡើងវ ិញម្ៅ៦និ ង១២មខម្រកាយ

E

ម្ធវើការកាត់ សបូនម្ោល

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៣ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យ្ុខភាព្បចាំឆ្ន រាំ ប្់រត្់។រត្់មិនម្មន
្បវត្តជ
ិ ក់បារីនង
ិ មិនម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់ជាអ្នកណដលនឹងន៎ម្មនទាំនក់ទន
ាំ ងផាូវគភទណត្ជាមួយនិងបតណី ត្មួយរប្់

រត្់។លទធផលគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនគលើកមុនលអធមាតា។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឺធមាតា។គៅ
គពលគនោះអ្នកគធវើគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូន។ ២្បាតហ៍គ្កាយមកលទធផលបានមកដល់ណដលគគ្គ្រថា”យកជាការ
បានគដើមបីការវយត្ដមានិងម្មន LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion)”។
ម្តើមផនកណាននោត់ សបូនមដលង្វយរងម្រោោះម្ោយការមរបរបួលមិ នធមមតា (Dysplasia
Changes)?

A

squamous epithelium

B

columnar epithelium

C

តំ បន់ តំណ្ squamo columnar

D

បបូ រម្លើននោត់ សបូន

E
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បបូ រម្រកាមននោត់ សបូន

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៦ឆ្ន(ាំ ម្មនដផទគពាោះគលើកទី៣្ាំរាល២ដង)ណដលម្មនគភ៌្បណហល២២្បាតហ៍គទើបណត្បានបតូរទីលាំគៅ
និងចង់បូ រទី
ត តាង
ាំ មកគធវើការតាមោនដផទគពាោះជាមួយអ្នក។រត្់បានយកកាំែត្់្តាតាមោនមកគអាយអ្នកគមើល។អ្នក
បានគឃើញថាការតាមោនគធវើគៅបានយា៉ៃង្បគ្ើ រ គលើកណលងណត្ គគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនរត្់ពីដាំបូងគឃើញម្មន ”

HSIL ’។រត្់្បាប់អ្នកថាគលាកគវជជបែឌិត្មុនបាន្ុាំគអាយរត្់គធវើ colposcopyណត្រត្់មិនណដលគធវើតាមគទគ្ពាោះ
រត្់ថា “ វអាចប៉ៃោះពាល់ដល់កូនកនុងដផទរប្់រត្់។
ម្ៅម្ពលម្នោះអនករតូវផរល់អនុ ាសន៍ ដល់ោត់ ថា៖

A

វាមិ នជាការមានសុវតថិភាពដទកនុងការដធវcើ olposcopyចាំ ដ

B

វាជាមានសុវតថិភាពដទកនុងការដធវcើ olposcopyចាំ ដ
បស្គច់ មាត់ សបូនដទ

C

គាត់ រតូវពនារដពលដធវើ colposcopyរ

D

គាត់ រតូវដធវើ colposcopyដ

ោះ

ោះដតមិ នរតូវដធវើការរចិ

៍ ដរកាយសាំរាល

៍ ដរកាយសាំរាល

គាត់ រតូវោក់ កមមវ ិធីដធវើ colposcopy ឥ

ូវដនោះ
អ្នកបានជួបគកាងស្្ីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ដាំ ថងគនោះគោយស្ទរនងមកពិនិត្យតាមទាំលាប់។នងមិនណដលម្មន្កមាភាពរួម
E
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ោះស្ដសតីមាននផទដ

ូតដល់៦សបាត

ើងវ ិញដៅ៦សបាត

ោះស្ដសតីមាននផទដ

គភទគ ើយ។ម្មតយនាំនងមកគធវើការពិនិត្យនិងចង់ដឹងពត្៌ម្មនអ្ាំពីជាំគរ ើ្ដនការចក់ថានប
ាំ ង្ហករ “HPV “។
អនករបាប់ ោត់ ថាោក់ វា៉ាាង
ំ quadrivalent HPV:

A

វាមិ នចាាំបាច់ ដទដរ ោះនងដៅរព
ការរួមដភទបុ ដដណោះ

ចា
ម រ ីយ៍ដ

ើយ HPVឆលងដតដោយស្គរ

B

វាមិ នសមស្សបសំោប់ អតិ ែិជនម្នោះម្ទម្រ

ោះម្ៅម្កមងម្ពក

C

វាមិ នសមស្សបសំោប់ អតិ ែិជនម្នោះម្ទម្រ

ោះោស់ម្ពក

D

ោចោំ

E

ោចោំ

របានពី៩៩ %ម្ៅ១០០ %ពី HPV របម្ភទម្លខ 6, 11, 16, និ ង 18

របានពី៩៩ %ម្ៅ១០០ %ពី HPV រគប់ របម្ភទ
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វដតអាការៈគរាគ ពាក់ពន
័ ារូបកាយនិងអារមាែ៍(Cyclic Physical and Affective symptoms)
ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៣ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នក ម្មន្បវត្តិតាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យ
គោយអ្្់កម្មាង
ាំ ខវលខា
់ វ យ ឆ្ប់រ ាំគភើប-ពិបាក្បមូលអារមាែ៍ និងគដកមិនលក់។រត្់បានទូលទ្់ផងណដរពីបញ្ហា
គោោះគ ើងត្ឹង ឆអលគ់ ពាោះនិងគចោះណត្ឃ្លាន។អាការៈគរាគទាំងគនោះគកើ ត្គ ើងជាគទៀងទត្់មុននិងមករដូវមួយ្បាតហ៍
គហើ យបាត្់គៅវិញគៅកនុង៣ដថងដាំបូងដនការម្មនឈាម

រដូវ។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនគាំនិត្ចង់គធវើអ្ត្តឃ្លត្

គទ។ណត្គទោះជាយា៉ៃងណាក៏គោយរត្់ទទួលស្ទគល់ថារត្់ម្មនអារមាែ៍ថាគធវើអ្វីមិនគកើ ត្គពលម្មនអាការៈគរាគគនោះ
គហើ យគពលម្មនអ្ការៈគនោះវគធវើគអាយប៉ៃោះពាល់ដល់បុគគលភាពនិងវិជាជជីវៈរប្់ រត្់។
ម្តើអីវមដលោចជាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយរបស់អតិ ែិជនម្នោះ?

A

ជំ ងឺខវល់ខាវយជាទូម្ៅ(generalized anxiety disorder)

B

ជំ ងឺឈឺោប់ ម្ពលោនរដូ វ(dysmenorrheal)

C

ជំ ងឺខវល់ខាវយធងន់ធងរ(major depression)

D

ជំ ងឺភ័យខាលច( panic disorder)

ចដអោមដរារសញ្ហាននការដរបរបួលអារមមណ៍មុ នមករដូ វ (premenstrual dysphoric
disorder syndrome (PMDD)
វដតអាការៈគរាគ ពាក់ពន
័ ារូបកាយនិងអារមាែ៍(Cyclic Physical and Affective symptoms)
E
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៣ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នក ម្មន្បវត្តិតាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យ
គោយអ្្់កម្មាង
ាំ ខវលខា
់ វ យ ឆ្ប់រ ាំគភើប-ពិបាក្បមូលអារមាែ៍ និងគដកមិនលក់។រត្់បានទូលទ្់ផងណដរពីបញ្ហា
គោោះគ ើងត្ឹង ឆអលគ់ ពាោះនិងគចោះណត្ឃ្លាន។អាការៈគរាគទាំងគនោះគកើ ត្គ ើងជាគទៀងទត្់មុននិងមករដូវមួយ្បាតហ៍
គហើ យបាត្់គៅវិញគៅកនុង៣ដថងដាំបូងដនការម្មនឈាម

រដូវ។រត្់បដិគ្ធថារត្់មន
ិ ណដលម្មនគាំនត្
ិ ចង់គធវើអ្ត្តឃ្លត្

គទ។ណត្គទោះជាយា៉ៃងណាក៏គោយរត្់ទទួលស្ទគល់ថារត្់ម្មនអារមាែ៍ថាគធវើអ្វីមិនគកើ ត្គពលម្មនអាការៈគរាគគនោះ
គហើ យគពលម្មនអ្ការៈគនោះវគធវើគអាយប៉ៃោះពាល់ដល់បុគគលភាពនិងវិជាជជីវៈរប្់រត្់។
អវីមដលជាលកខណ្ៈពិ ម្សសម្ដើមបីមញកាានភាពម្នោះម្ចញពី ជំងឺខវល់ខាវយធងន់ធងរ(major
depression)?

A

របម្ភទននោការៈម្ោគ

B

ភាពធងន់ធងរននោការៈម្ោគ

C

ម្ែរៈម្វលាននាានភាពម្នោះ

D

កំ ណ្ត់ ម្ពលននោការៈម្ោគទក់ ទងម្ៅនិ ងវដរននរដូ វ

E
128

ម្ឃើញចំ ម្

ោះស្តសរីកុនងវ ័យបនរពូជ

វដតអាការៈគរាគ ពាក់ពន
័ ារូបកាយនិងអារមាែ៍(Cyclic Physical and Affective symptoms)
ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៣ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នក ម្មន្បវត្តិតាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យ
គោយអ្្់កម្មាង
ាំ ខវលខា
់ វ យ ឆ្ប់រ ាំគភើប-ពិបាក្បមូលអារមាែ៍ និងគដកមិនលក់។រត្់បានទូលទ្់ផងណដរពីបញ្ហា
គោោះគ ើងត្ឹង ឆអលគ់ ពាោះនិងគចោះណត្ឃ្លាន។អាការៈគរាគទាំងគនោះគកើ ត្គ ើងជាគទៀងទត្់មុននិងមករដូវមួយ្បាតហ៍
គហើ យបាត្់គៅវិញគៅកនុង៣ដថងដាំបូងដនការម្មនឈាម

រដូវ។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនគាំនិត្ចង់គធវើអ្ត្តឃ្លត្

គទ។ណត្គទោះជាយា៉ៃងណាក៏គោយរត្់ទទួលស្ទគល់ថារត្់ម្មនអារមាែ៍ថាគធវើអ្វីមិនគកើ ត្គពលម្មនអាការៈគរាគគនោះ
គហើ យគពលម្មនអ្ការៈគនោះវគធវើគអាយប៉ៃោះពាល់ដល់បុគគលភាពនិងវិជាជជីវៈរប្់រត្់។
ម្តើអីវមដលជាលកខណ្ៈពិ ម្សសម្ដើ មបីមញកាានភាពម្នោះម្ចញពី ោការៈារុបសញ្ញដមុ នមករ
ដូ វ (Premenstrual syndrome PMS)?

A

របម្ភទននោការៈម្ោគ

B

ភាពធងន់ធងរននោការៈម្ោគ

C

ម្ែរៈម្វលាននាានភាពម្នោះ

D
E

កំ ណ្ត់ ម្ពលននោការៈម្ោគទក់ ទងម្ៅនិ ងវដឌននរដូ វ

ម្ឃើញចំ ម្

ោះស្តសរីកុនងវ ័យបនរពូជ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ាំ ធ្លាប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់ និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអា
ការៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង ។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអា
ការៈគដកមិនលក់និងគិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វីគួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់
រត្់ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់
៧៨/១នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទរួមគ្កៀម (atrophic) ្បូនត្ូច
បត្់មកមុខនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនិត្យអ្វីដដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយមដលោចថាពិ តមមនចំ ម្

A

pheochromocytoma

B

hyperthyroidism

C

អស់រដូ វ(menopause)

D

ជំ ងឺបារមភទូម្ៅ(generalized anxiety disorder)

E
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ោះស្តសរីម្នោះគឺ អ?
ីវ

ជំ ងឺខវល់ខាវយ ឬភ័ យខាលច(depression or panic attacks)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់នង
ិ គិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វគ
ី ួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទរួមគ្កៀម (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់មក
មុខនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនិត្យអ្វីដដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
ម្តើការពាបាលណាមួ យមដលសមជាជម្រមើ សសំោប់ ម្ភញៀវម្នោះ?

A

Thyroid replacement

B

estrogen with progestin( hormone therapy[HT])

C

antidepressant

D

estrogen alone( estrogen therapy)

E
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progestin/progesterone alone

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់និងគិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វីគួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទរួមគ្កៀម (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់មក
មុខនិងមិនម្មនដុាំអ្គវី ៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនត្
ិ យអ្វដ
ី ដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
ការពាបាលបនាប់ បនសំមដលបានបង្វហញថាោនរបសិទិ ធភាពសរោប់ ាានភាពម្ភញៀវម្នោះរួម
ោនៈ

A

black cohosh (ថានំបូោណ្)

B

isoflavones មដលោនកនុងសមណ្រកម្សៀង

C
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red clover (ថានំបូោណ្)

D

selective serotonin re uptake inhibitors(SSRIs)/selective serotonin and
norepinephrine re uptake inhibitors (SSNRIs)

E

ដរៀបរាប់ ខ្ងដលើទ្វាំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់នង
ិ ណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់និងគិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វីគួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទរួមគ្កៀម (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់មក
មុខនិងមិនម្មនដុាំអ្គវី ៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនត្
ិ យអ្វដ
ី ដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
របសិនម្បើម្ភញៀវតអូញមតអរពី បញ្ញ
ហ ទវរោសោត់ សួត
ង ជម្រមើ សពាបាលមដលោចទទួ លយក
បានរួមោនៈ

A
B
C
D
E
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estrogen មរកមឬរោប់ (លាបឬសុលកនុងទវរ)
កងោក់ កុនងរនធទវរោនជាតិ estrogen
ម្របើ ថានំម្របងរ ំអឹ លរនធទវរ

បម្ងកើនសំម្រ ើបនិ ងការរួមម្ភទ

ម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់នង
ិ គិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វគ
ី ួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទគ្ទម្វិត្ (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់
មកមុខនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនិត្យអ្វីដដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
នដននការសិកា មដលពាបាលម្ោយថានំោនជាតិ អ័រម៉ាូ នរួមបញ្ូច លោន ( estrogen/progestin
HT) មួ យរបស់ Women’s health initiative(WHI) រតូវបានបញ្ឈប់ ទំងមិ នទន់បានចប់
គម្រោង ម្ោយាររកុមស្តសរីមដលទទួ លថានំពាបាលបានបង្វហញថាោនការម្កើ នម្ឡើងនូ វ
ហានិ ភ័យកនុងាានភាពណាមួ យ?

A

មហារ ីកម្ោោះ

B

មហារ ីកស្សទប់ អង់ ដូមមរត(endometrial cancer)

C

មហារ ីកម្

D

បាក់ ឆឹអងម្ោយ osteoporosis( osteoporotic fractures)

E

ោះម្វៀនធំ

ម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់និងគិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វីគួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទគ្ទម្វិត្ (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់
មកមុខនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនិត្យអ្វីដដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
ម្តើរបម្យាគណាមដលរតឹ មរតូវពី បញ្ញ
ហ ពុ កឆអឹងម្រកាយអស់រដូ វ
(postmenopausal osteoporosis)?

A

កាំ ហាប់ ឆឹោងរតូវបានបាត់ បង់ យងដលឿនដៅ៥ឆានាំដាំបូងបនទប់ ពីអស់រដូ វ

B

ការអស់រដូ វដោយស្គរការវោះកាត់ មានហានិ ភ័យពុ កឆោឹងតិ ចជាងការ
អស់រដូ វាមធមមជាតិ

C

ឥទធិពលការ រនន estrogen ដលើកាំហាប់ ឆឹ ោងរតូវបានធ្លនបនទប់ ពី
ការផ្អោកដរបើ វា

D

រាល់ ស្ដសតីរតូវដធវើការវាស់កាំហាប់ ឆឹ ោងដពលអស់រដូ វ

E

រកុមការអរដសវាបអោរននស រដឋផតល់អនុ ស្គស្ដសតរបឆាាំងនិ ងការវាស់
កាំ ហាប់ ឆឹោងចាំ ដ ោះស្ដសតីដដលមានអាយុដលើសពី៦៥ឆានាំ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់និងគិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វីគួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទគ្ទម្វិត្ (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់
មកមុខនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនិត្យអ្វីដដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
ម្ភញៀវរបស់អនកបានទូ លទស់ពីបញ្ញ
ហ ម្នមទប់ រទំមិនបាននិ ងម្នមញឹក។ោត់ បានរបាប់ ថា
ោត់ រតូវោក់ សំឡីរទប់ ម្ហើយរបាប់ ផងមដរថាោត់ ម្លចម្នមម្ៅម្ពលោត់ កអកម្សើចឬកណ្្
តាស់។ោត់ មិនធ្លលប់ ោនរបវតរិបងកម្ោគផលូវម៉ាូ រត ទឹ កម្នមមផអម ឬតរមងម្នមម្ឡើយ។ម្ោគ
សញ្ញដននម្ភញៀវម្នោះោចជាអវ?
ី

A

urge incontinence

B

stress incontinence

C

mixed incontinence

D

overflow incontinence

E
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neurologic bladder

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥១ឆ្ន ធ្ល
ាំ ា ប់បានជួបបញ្ហាម្មន្ញ្ហាណបកគញើ្គ្ចើនគៅគពលយប់និងណត្ងគកើ ត្ម្មនជាញឹកញាប់នូវអាកា
រៈគៅតគរាលទាំងយប់ទង
ាំ ដថង។រត្់្គងកត្គឃើញថាអារមាែ៍រាំគភើបរប្់រត្់កាន់ណត្គកើ នគ ើង។រត្់ណត្ងណត្ម្មនអាការៈ
គដកមិនលក់និងគិត្គ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនអ្វីគួរគអាយទូលទ្់គ្ៅពីគនោះគទៀត្គទ។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់
ម្មន្បណហលជា១២ណខគហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺណផនកគវជជស្ទស្ដ្តឬ ជាំងឺ្ត្ិអារមាែ៍គទ។ជីពចររប្់រត្់ ៧៨/១
នទីនិង្ាំពាធឈាម១២២/៧៤mmHg។ការពិនិត្យរកគឃើញថា្រីរាងគគភទគ្ទម្វិត្ (atrophic) ្បូនត្ូចបត្់
មកមុខនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគៅស្ទខា្បូ នគ ើយ។ការពិនិត្យអ្វីដដទគទៀត្្ុទធណត្ គឃើញថាធមាតា។
ការពិ និតយជាម្លើកដំ បូងសរោប់ ម្ភញៀវម្នោះ គឺ ម្ធវើដូចខាងម្រកាមម្លើកមលងមតៈ

A

ម្ធវើការវ ិភាគទឹ កម្នម urinalysis

B

post void residualការសល់ទឹកម្នមម្រកាយម្នមរួច

C

voiding diary វាស់ បរ ិោណ្ទឹ កម្នមរបោំនែង

D

urine culture ការបណ្ុរ ោះទឹ កម្នម

E
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ម្ធវើម្អកូ ម្បាលកម្នម ( bladder ultrasound)

កុម្មរីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។
ការឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។

រត្់មន
ិ អាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុ នានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨
ណខមកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
ម្តើការឈឺោប់ របស់ម្ភញៀវោចោនមូ លម្ហតុ ពីអ?
ីវ
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A

ោនរដូ វឈឺពីកំម្ណ្ើត( Primary dysmenorrheal)

B

ជំ ងឺរលាកោងរតោក(PID)

C

ោនរដូ វឈឺមិនពី កំម្ណ្ើត( secondary dysmenorrheal)

D

Endometriosis

E

ចម្ង្វកមម្ោគសញ្ញដមុ នមករដូ វ( Premenstrual syndrome)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
របភពននាានភាពម្ភញៀវម្នោះវាទក់ ទងម្ៅនិ ងៈ

A

កំ រ ិតនន prostaglandin ម្កើនម្ឡើង
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B

កំ រ ិតនន prostaglandin ចុោះ

C

កំ រ ិតននcyclic adenosine monophosphate(cAMP)ម្កើ នម្ឡើង

D

កំ រ ិតនន cAMP ចុោះ

E

មិ នមមនខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
ម្តើអនកផរល់អនុ ាសន៍ ម្ោយោប់ ម្ផរើមម្ធវើការពាបាលម្ោយអវ?
ី
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A

ថានំរបឆ្ំងរលាកោមនជាតិ ម្សររអ
ូ ៉ា ុី ដ(NSAIDs)

B

ថានំរោប់ ពនារកំម្ណ្ើត( Oral contraceptive pills)

C

gonadotrophin releasing hormonw(GnRH) agonist

D

 acetaminophen

E

ោក់ កងកនុងសបូន(IUD)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
សរ ីរៈម្ោគវ ិទា( pathophysiology)ននការឈឺោប់ របស់ម្ភញៀវវាទក់ ទងម្ៅនិ ងៈ

A

សរនសោរមទរសបូន ( uterines arteries) រ ីក

B
C

សនសមវ ៉ានរបស់ោងរតោក( pelvic vein)រ ីកម្បើក

D

សនសមវ ៉ានរបស់សបូន( uterine veins)រ ីកម្បើក

E
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សនសោរមទរសបូនរួមខជឹប

ខាងម្លើមិនមមនទំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
ម្តើភាពមិ នរបរកតី មដលបានម្រៀបោប់ ម្រចើ នោប់ ម្ផរើមម្កើ តម្ៅម្ពលណា?

A

ម្ៅោយុ១៣ម្ៅ១៦ឆ្នំ

B

ម្ៅអំ ឡុង៣ឆ្នំដំបូងម្ពលោនការលូតលាស់របស់ម្ោោះ( thelarche: breast
development)

C
D
E

ម្ៅអំ ឡុង៥ឆ្នំដំបូងម្ពលោនការលូតលាស់របស់ម្ោោះ
ម្ៅអំ ឡុង៣ឆ្នំដំបូងម្ពលោនឈាមរដូវ

ម្ៅអំ ឡុង៥ឆ្នំដំបូងម្ពលោនឈាមរដូ វ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
ម្តើឃ្លលខាងម្រកាមណាមដលមិ ន
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ក់ ព័នធម្ៅនិ ងរដូ វឈឹពីកំម្ណ្ើត( primary dysmenorrheal)

A

ឈឺោប់ ម្ផរើមម្ពលោនឈាមរដូ វ

B

ឈឹរ ិតមតខាលំងម្ៅម្ពលោនហូរឈាមម្រចើ ន

C

ឈឹមដលម្ឆលើយតបម្ៅនិងថានំរបឆ្ំងរលាកោមនជាតិ ម្សររអ
ូ ៉ា ុី ដ(NSAIDs)

D

endometriosis

E

ឈឹមដលម្ឆលើយតបម្ៅនិងថានំរោប់ ម្លបបង្វអក់ កំម្ណ្ើត(OCPs)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
ម្តើឃ្លលខាងម្រកាមណាមដល

ក់ ព័នធម្ៅនឹ ងចម្ង្វកមម្ោគសញ្ញដមុ នមករដូ វ(Premenstrual

syndrome PMS)ជាជាងការោនរដូ វឈឹពីកំម្ណ្ើត (Primary dysmenorrheal)

A

ោការៈម្ោគមដលោប់ ជួនជាមួ យនិ ងការង្វររបោំនែងរបស់ម្ភញៀវ

B

ោការៈម្ោគមដលោនវដឌចង្វវក់ តាមធមមជាតិ
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C

ោការៈម្ោគននជំ ងឺម្

ោះមដលោនម្ពលោនឈាមរដូ វ

D

ោការៈម្ោគមដលម្កើ តោនម្ៅតំ ណាក់ កាល Luteal ចុ ងម្រកាយ

E

ម្ោគវ ិនិ ច័ឆយជាទូ ម្ៅឈរម្លើរបវតរិជំងឺមតប៉ាុ ម្ណាណោះ

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ១៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមគពាោះតាាំងពី៦ណខមកគហើ យ។ការ
ឈឺចប់គនោះគឺ្បគភទចុកគពាោះចក់គៅគ្កាយនិងគៅគលា ចប់គផតើមគពលម្មនរដូវនិងរហូត្ដល់២គៅ

៤ដថង។រត្់

មិនអាចគៅស្ទលាបានជាគ្ចើនដថងគៅប៉ៃុនានណខចុងគ្កាយគនោះគោយស្ទរការឈឺគនោះខាាង
ាំ គពក។រត្់ម្មនរដូវ១៨ណខ
មកគហើ យៗរដូវរប្់រត្់រត្ឹ ណត្គទៀងទត្់តាង
ាំ ពី៦ណខមកគហើ យគនោះ។ ស្ដ្តីមិនណដលម្មនការរួមគភទគទ។ការពិនិត្យរូប
កាយរួមទាំងពិនិត្យគពាោះនិងពិនិត្យគរាគស្ដ្តីគឃើញធមាតា។គភញៀវម្មនការលូត្លា្់ លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ
(secondary sexual development ) ធមាតា។
ម្ភញៀវបានរតឡប់ មកជួ បអនក៦មខម្រកាយ។ោត់ បានាកលបងម្របើ ថានំជំពូក NSAIDs ម្ោយ
ម្របើ តាមកំ រ ឹតដូ សនិ ងរម្បៀបម្របើ រតឹ មរតូវែូ ចតាមអនកកំ ណ្ត់ ។ោត់ ោនការធូ រស្ាលពី ការ
ឈឺោប់ អម្នលើៗប៉ាុមនរោត់ ម្ៅមតោចជួ បនិ ងារុបសញ្ញដខលោះមដលម្ធវើម្ោយោត់ មិនោចម្ៅ
ាលាបានមរងោកល។ម្ៅម្ពលម្នោះអនកផរល់អនុ ាសន៍ ដល់ោត់ ៈ

A

បនរការម្របើ NSAIDs ទម្ទ

B

ឈប់ ម្របើNSAIDsម្ហើយោប់ ម្ផរើមម្របើoxycodone

C

ម្របើបមនាម OCPs (oral contraception pills)

D

បរូរម្ៅម្របើ danazol

E

ោប់ ម្ផរើមម្ធវើlaparoscopic presacral neurotomy
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ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ណដលម្មនកូនអាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្ត១ិ ៨ណខមកគហើ យណដល
ម្មនរដូវគហើ យ ម្មនការឈឺចប់គៅកនុងអាង្ត្រក។ឈាមរដូវរត្់គទៀងទត្់គហើ យគ្ចើន ត្្មូវគអាយគ្បើអ្្់្ាំ ី

១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងម្មនឈាមគ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់និងស្ទវមីរត្់រ្់គៅ
ជាមួយរនគហើ យរួមគភទគទៀងទត្់ គោយមិនម្មនគ្បើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទកនុងរយៈគពល១ឆ្ន គាំ នោះគ្ពាោះចង់បានកូ

ន។គពលពិនិត្យអាង្ត្រក អ្នកគឃើញ្បូនម្មនទាំហាំធមាតា មិនកគ្មើកបាន បត្់គៅគ្កាយរួមទាំងគពលស្ទទបពួរភាជប់
្បូនគៅ ស្ទ្កូមគឃើញម្មនដុាំគហើ យរឹង។
អនកផរល់ពត៌ ោនម្ៅម្ភញៀវថាម្ោគវ ិនិ ច័ យ
ឆ ោចជាៈ

A
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សបូនោនដុំ ាច់( uterin fibroid)

B

Endometriosis

C

adenomiosis

D

ជំ ងឺរលាកោងរតោក( PID)

E

មហារ ីកស្សទប់ អង់ ដូមមរត endometrial carcinoma

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ណដលម្មនកូនអាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្ត១ិ ៨ណខមកគហើ យណដល
ម្មនរដូវគហើ យ ម្មនការឈឺចប់គៅកនុងអាង្ត្រក។ឈាមរដូវរត្់គទៀងទត្់គហើ យគ្ចើន ត្្មូវគអាយគ្បើអ្្់្ាំ ី

១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងម្មនឈាមគ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់និងស្ទវមីរត្់រ្់គៅ
ជាមួយរនគហើ យរួមគភទគទៀងទត្់ គោយមិនម្មនគ្បើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទកនុងរយៈគពល១ឆ្ន គាំ នោះគ្ពាោះចង់បានកូ

ន។គពលពិនិត្យអាង្ត្រក អ្នកគឃើញ្បូនម្មនទាំហាំធមាតាមិនកគ្មើកបាន បត្់គៅគ្កាយរួមទាំងគពលស្ទទបពួរភាជប់
្បូនគៅ ស្ទ្កូមគឃើញម្មនដុាំគហើ យរឹង។
អនកពនយល់ ោត់ ម្ទៀតថាការឈឺោប់ របស់ោត់ គឺជាការឈឺោប់ ម្ោយៈ

A

រដូ វឈឺពីកំម្ណ្ើត (Primary dysmenorrheal)

B

រដូ វឈឺមិនពី កំម្ណ្ើត (secondary dysmenorrheal)

C

ារុបសញ្ញដមុ នមករដូ វ (Premenstrual syndrome)

D

ឈឺសតិ ោរមមណ្៍psychogenic pain

E

មិ នមមនខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ណដលម្មនកូនអាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្ត១ិ ៨ណខមកគហើ យណដល
ម្មនរដូវគហើ យ ម្មនការឈឺចប់គៅកនុងអាង្ត្រក។ឈាមរដូវរត្់គទៀងទត្់គហើ យគ្ចើន ត្្មូវគអាយគ្បើអ្្់្ាំ ី

១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងម្មនឈាមគ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់និងស្ទវមីរត្់រ្់គៅ
ជាមួយរនគហើ យរួមគភទគទៀងទត្់ គោយមិនម្មនគ្បើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទកនុងរយៈគពល១ឆ្ន គាំ នោះគ្ពាោះចង់បានកូ

ន។គពលពិនិត្យអាង្ត្រក អ្នកគឃើញ្បូនម្មនទាំហាំធមាតាមិនកគ្មើកបាន បត្់គៅគ្កាយរួមទាំងគពលស្ទទបពួរភាជប់
្បូនគៅ ស្ទ្កូមគឃើញម្មនដុាំគហើ យរឹង។
ម្តើម្យើងរតូវម្ធវើការសិកាអវី ខលោះម្ដើ មបីម្ធវើម្ោគវ ិនិ ច័ យ
ឆ ាានភាពម្នោះ?

A
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ែតឆលុោះសបូន(hysteroscopy)

B

ម្ធវើការែតម្អកូ ( utrasound)

C

ម្ធវើការម្ោោះម្

D

Hysterosalpingogram(HSG)

E

Magnetic resonance imaging (MRI)

ោះឆលុោះ (Laparoscopy)

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ណដលម្មនកូនអាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្ត១ិ ៨ណខមកគហើ យណដល
ម្មនរដូវគហើ យ ម្មនការឈឺចប់គៅកនុងអាង្ត្រក។ឈាមរដូវរត្់គទៀងទត្់គហើ យគ្ចើន ត្្មូវគអាយគ្បើអ្្់្ាំ ី

១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងម្មនឈាមគ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់និងស្ទវមីរត្់រ្់គៅ
ជាមួយរនគហើ យរួមគភទគទៀងទត្់ គោយមិនម្មនគ្បើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទកនុងរយៈគពល១ឆ្ន គាំ នោះគ្ពាោះចង់បានកូ

ន។គពលពិនិត្យអាង្ត្រក អ្នកគឃើញ្បូនម្មនទាំហាំធមាតាមិនកគ្មើក បត្់គៅគ្កាយរួមទាំងគពលស្ទទបពួរភាជប់្បូន
គៅ ស្ទ្កូមគឃើញម្មនដុាំគហើ យរឹង។
ម្តើណាមួ យខាងម្រកាមមដលមិ នមមនជាការពាបាលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះាានភាពម្នោះ?

A

Danazol

B

Gonadotrophin releasing hormone (GnRH) agonist

C

ម្លបថានំរោប់ ពនារកំ ម្ណ្ើតជាប់ បនរ(continuing oral contraceptive pills(OCPs)

D

Medroxy progesterone acetate(Depo Provera)

E
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Clomiphene

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ណដលម្មនកូនអាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្ត១ិ ៨ណខមកគហើ យ ណដល
ម្មនរដូវគហើ យ ម្មនការឈឺចប់គៅកនុងអាង្ត្រក។ឈាមរដូវរត្់គទៀងទត្់គហើ យគ្ចើន ត្្មូវគអាយគ្បើអ្្់្ាំ ី

១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងម្មនឈាមគ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់និងស្ទវមីរត្់រ្់គៅ
ជាមួយរនគហើ យរួមគភទគទៀងទត្់ គោយមិនម្មនគ្បើវធិ ីពនារកាំគែើត្គទកនុងរយៈគពល១ឆ្ន គាំ នោះគ្ពាោះចង់បានកូន។

គពលពិនិត្យអាង្ត្រក អ្នកគឃើញ្បូនម្មនទាំហាំធមាតាមិនកគ្មើក បត្់គៅគ្កាយរួមទាំងគពលស្ទទបពួរភាជប់្បូនគៅ
ស្ទ្កូមគឃើញម្មនដុាំគហើ យឈឺ។
ម្តើឃ្លលខាងម្រកាមណាមួ យ មដលសមស្សបតិ ចតួ ចជាមួ យរដូ វឈឺមិនពី កំម្ណ្ើត(secondary
dysmenorrheal) ជាងម្គ?
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A

ពិ និតយម្ោគស្តសរីម្ឃើញធមមតា

B

ោប់ ម្ផរើមឈឺម្រកាយោយុ២៥ឆ្នំ

C

ោប់ ម្ផរើមឈឺម្ពលម្ៅជាយុវវ ័យ

D

ឈឹមដលស្ាកម្សបើយម្ោយថានំរបឆ្ំងរលាកមិ នោនជាតិ ម្សររអ
៉ាូ ុី ដ (NSAIDs)

E

ឈឹមដលស្ាកម្សបើយម្ោយថានំរោប់ ម្លបបង្វអក់ កំម្ណ្ើត (OCPs)

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ណដលម្មនកូនអាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្ត១ិ ៨ណខមកគហើ យណដល
ម្មនរដូវគហើ យ ម្មនការឈឺចប់គៅកនុងអាង្ត្រក។ឈាមរដូវរត្់គទៀងទត្់គហើ យគ្ចើន ត្្មូវគអាយគ្បើអ្្់្ាំ ី

១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងម្មនឈាមគ្ចើន។រត្់បដិគ្ធថារត្់មិនណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។រត្់និងស្ទវមីរត្់រ្់គៅ
ជាមួយរនគហើ យរួមគភទគទៀងទត្់ គោយមិនម្មនគ្បើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទកនុងរយៈគពល១ឆ្ន គាំ នោះគ្ពាោះចង់បានកូ

ន។គពលពិនិត្យអាង្ត្រក អ្នកគឃើញ្បូនម្មនទាំហាំធមាតាមិនកគ្មើក បត្់គៅគ្កាយរួមទាំងគពលស្ទទបពួរភាជប់្បូន
គៅ ស្ទ្កូមគឃើញម្មនដុាំគហើ យឈឺ។
មូ លម្ហតុ ដនទម្ទៀតននរដូ វឈឹមិនពី កំម្ណ្ើត (secondary dysmenorrheal) រួមោនដូ ចខាង
ម្រកាមទំងអស់ ម្លើកមលងមតៈ

A

ជំ ងឺរលាកោងរតោក(PID)

B

ម្របើ ថានំម្លបពនារកំ ម្ណ្ើតយូរអមងវង

C

សបូនោនដុំ ាច់( uterine fibroid)

D
E
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កងកនុងសបូន(IUD)

Adenomyosis

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៥ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ គិ ្រោះជាំងឺជួបអ្នកគោយរត្់បារមភពគី រឿងគពលម្មនរដូវម្មនធ្លាក់ឈាមគ្ចើនគៅឆ្ន ាំ
ចុងគ្កាយគនោះគហើ យរដូវគនោះក៏មិនគទៀងទត្់គទៀត្។រត្់បានបញ្ហជក់្បាប់ថាជួនកាលរដូវគឃើញម្មន២ដងកនុង១ណខ

ណត្គពលខាោះទល់ណត្២ណខគទើបគឃើញម្មនមតង។ឈាមរដូវរត្់ម្មនយា៉ៃងត្ិចណា្់៧គៅ១០ដថងគហើ យរត្់្ត្ូវគ្បើ្ាំ ី
អ្នម័យ្កា្់ព១
ី ០គៅ១៥បនទោះគៅដថងណដលវធ្លាក់គ្ចើន។រត្់ពុាំម្មនការឈឺចប់គពលម្មនឈាមរដូវឬគពលរួមគភទ
គទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនធ្លាក់្ឬ្ញ្ហាណាដដទគទៀត្គ ើយ។រត្់មន
ិ គចោះជក់បារីគទ។កាលកនាងមក pap
smear រប្់រត្់គឺធមាតា។រត្់ម្មនដដគូណត្មួយគឺបតីរប្់រត្់គហើ យបដិគ្ធថារត្់ពុាំណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។
ពិនិត្យទូគៅគឃើញ្ាំពាធឈាមរត្់១២០/៨០mmHgនិងBMI 32។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងអាង្ត្រកគឃើញធមា
តា។
ការធ្លលក់ ឈាមរដូ វរបស់ោត់ រតូវបានកំ ណ្ត់ ថាជាៈ

A

menometrorrhagia

B

polymenorrhea

C

menorrhagia

D

metrorrhagia

E

oligomenorrhea
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៥ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នកគោយរត្់បារមភពីគរឿងគពលម្មនរដូវម្មនធ្លាក់ឈាមគ្ចើនគៅឆ្ន ាំ
ចុងគ្កាយគនោះគហើ យរដូវគនោះក៏មិនគទៀងទត្់គទៀត្។រត្់បានបញ្ហជក់្បាប់ថាជួនកាលរដូវគឃើញម្មន២ដងកនុង១ណខ

ណត្គពលខាោះទល់ណត្២ណខគទើបគឃើញម្មនមតង។ឈាមរដូវរត្់ម្មនយា៉ៃងត្ិចណា្់៧គៅ១០ដថងគហើ យរត្់្ត្ូវគ្បើ្ាំ ី
អ្នម័យ្កា្់ព១
ី ០គៅ១៥បនទោះគៅដថងណដលវធ្លាក់គ្ចើន។រត្់ពុាំម្មនការឈឺចប់គពលម្មនឈាមរដូវឬគពលរួមគភទ
គទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនធ្លាក់្ឬ្ញ្ហាណាដដទគទៀត្គ ើយ។រត្់មិនគចោះជក់បារីគទ។កាលកនាងមក pap
smear រប្់រត្់គឺធមាតា។រត្់ម្មនដដគូណត្មួយគឺបតីរប្់រត្់គហើ យបដិគ្ធថារត្់ពុាំណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។
ពិនិត្យទូគៅគឃើញ្ាំពាធឈាមរត្់១២០/៨០mmHgនិងBMI 32។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងអាង្ត្រកគឃើញធមា
តា។
ម្តើចំណ្ុចមដលម្រៀបោប់ ខាងម្រកាមណាមួ យមដលម្យើងរតូវម្ធវើការពិ ោរណាថាជាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆ
យននបញ្ញ
ហ របស់ម្ភញៀវម្នោះ?

A

ឈាមពី សបូនមិ នធមមតា Dysfunctional uterine bleeding(DUB)

B

ជំ ងឺរលាកោងរតោកPelvic inflammatory Disease(PID)

C

មហារ ីកស្សទប់ អង់ ដូមម៉ារតEndometrial carcinoma

D

Bleeding dyscrasia

E

ម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៥ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នកគោយរត្់បារមភពីគរឿងគពលម្មនរដូវម្មនធ្លាក់ឈាមគ្ចើនគៅឆ្ន ាំ
ចុងគ្កាយគនោះគហើ យរដូវគនោះក៏មិនគទៀងទត្់គទៀត្។រត្់បានបញ្ហជក់្បាប់ថាជួនកាលរដូវគឃើញម្មន២ដងកនុង១ណខ

ណត្គពលខាោះទល់ណត្២ណខគទើបគឃើញម្មនមតង។ឈាមរដូវរត្់ម្មនយា៉ៃងត្ិចណា្់៧គៅ១០ដថងគហើ យរត្់្ត្ូវគ្បើ្ាំ ី
អ្នម័យ្កា្់ព១
ី ០គៅ១៥បនទោះគៅដថងណដលវធ្លាក់គ្ចើន។រត្់ពុាំម្មនការឈឺចប់គពលម្មនឈាមរដូវឬគពលរួមគភទ
គទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនធ្លាក់្ឬ្ញ្ហាណាដដទគទៀត្គ ើយ។រត្់មិនគចោះជក់បារីគទ។កាលកនាងមក pap
smear រប្់រត្់គឺធមាតា។រត្់ម្មនដដគូណត្មួយគឺបតីរប្់រត្់គហើ យបដិគ្ធថារត្់ពុាំណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។
ពិនិត្យទូគៅគឃើញ្ាំពាធឈាមរត្់១២០/៨០mmHgនិងBMI 32។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងអាង្ត្រកគឃើញធមា
តា។
ម្តើការម្ធវើម្តសរណាមួ យមដលមិ នរតឹ មរតូវកនុងការវាយតនមលម្ភញៀវជាបែមម្នោះ?

A

ោប់ រោប់ ឈាម

B

វាយតនមលពីរបវតរិ

C

រកម្តសរូម្សររន
៉ាូ ម្សរ ី(free testosterone)និ ង dehydroepiandrosterone sulfate
(DHEAS)

D

ម្តសរទឹកម្នមរកគភ៌

E

ម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៥ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នកគោយរត្់បារមភពីគរឿងគពលម្មនរដូវម្មនធ្លាក់ឈាមគ្ចើនគៅឆ្ន ាំ
ចុងគ្កាយគនោះគហើ យរដូវគនោះក៏មិនគទៀងទត្់គទៀត្។រត្់បានបញ្ហជក់្បាប់ថាជួនកាលរដូវគឃើញម្មន២ដងកនុង១ណខ

ណត្គពលខាោះទល់ណត្២ណខគទើបគឃើញម្មនមតង។ឈាមរដូវរត្់ម្មនយា៉ៃងត្ិចណា្់៧គៅ១០ដថងគហើ យរត្់្ត្ូវគ្បើ្ាំ ី
អ្នម័យ្កា្់ព១
ី ០គៅ១៥បនទោះគៅដថងណដលវធ្លាក់គ្ចើន។រត្់ពុាំម្មនការឈឺចប់គពលម្មនឈាមរដូវឬគពលរួមគភទ
គទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនធ្លាក់្ឬ្ញ្ហាណាដដទគទៀត្គ ើយ។រត្់មិនគចោះជក់បារីគទ។កាលកនាងមក pap
smear រប្់រត្់គឺធមាតា។រត្់ម្មនដដគូណត្មួយគឺបតីរប្់រត្់គហើ យបដិគ្ធថារត្់ពុាំណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។
ពិនិត្យទូគៅគឃើញ្ាំពាធឈាមរត្់១២០/៨០mmHgនិងBMI 32។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងអាង្ត្រកគឃើញធមា
តា។
ម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយោចជាៈ

A

ឈាមពី សបូនមិ នធមមតា Dysfunctional uterine bleeding(DUB)

B

ជំ ងឺរលាកោងរតោកPelvic inflammatory Disease(PID)

C

មហារ ីកស្សទប់ អង់ ដូមម៉ារតEndometrial carcinoma

D

bleeding dyscrasia

E

មិ នមមនម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៥ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នកគោយរត្់បារមភពីគរឿងគពលម្មនរដូវម្មនធ្លាក់ឈាមគ្ចើនគៅឆ្ន ាំ
ចុងគ្កាយគនោះគហើ យរដូវគនោះក៏មិនគទៀងទត្់គទៀត្។រត្់បានបញ្ហជក់្បាប់ថាជួនកាលរដូវគឃើញម្មន២ដងកនុង១ណខ

ណត្គពលខាោះទល់ណត្២ណខគទើបគឃើញម្មនមតង។ឈាមរដូវរត្់ម្មនយា៉ៃងត្ិចណា្់៧គៅ១០ដថងគហើ យរត្់្ត្ូវគ្បើ្ាំ ី
អ្នម័យ្កា្់ព១
ី ០គៅ១៥បនទោះគៅដថងណដលវធ្លាក់គ្ចើន។រត្់ពុាំម្មនការឈឺចប់គពលម្មនឈាមរដូវឬគពលរួមគភទ
គទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនធ្លាក់្ឬ្ញ្ហាណាដដទគទៀត្គ ើយ។រត្់មិនគចោះជក់បារីគទ។កាលកនាងមក pap
smear រប្់រត្់គឺធមាតា។រត្់ម្មនដដគូណត្មួយគឺបតីរប្់រត្់គហើ យបដិគ្ធថារត្់ពុាំណដលម្មនជាំងឺកាមគរាគគទ។
ពិនិត្យទូគៅគឃើញ្ាំពាធឈាមរត្់១២០/៨០mmHgនិងBMI 32។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងអាង្ត្រកគឃើញធមា
តា។
ម្តើអីវមដលោចជាយនរការននការធ្លលក់ ឈាមមិ នធមមតារបស់ម្ភញៀវម្នោះ?

A

ឈាមកកមិ នរបរកតី(a coagulation defect)

B

មិ នោនធ្លលក់ ម្មជី វ ិតញី (anovulation)

C

ោនជំ ងឺសបូន(uterine pathology)

D
E

ោនជំ ងឺោត់ សបូន (cervical pathology)
មិ នមមនម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ៣៥ឆ្នម
ួ អ្នកគោយរត្់បារមភពគី រឿងគពលម្មនរដូវម្មនធ្លាក់ឈាមគ្ចើនគៅឆ្នច
ាំ កដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជប
ាំ ុងគ្កាយគនោះគហើ យរ
ដូវគនោះក៏មន
ិ គទៀងទត្់គទៀត្។រត្់បានបញ្ហជក់្បាប់ថាជួនកាលរដូវគឃើញម្មន ២ដងកនុង១ណខ ណត្គពលខាោះទល់ណត្២ណខគទើបគឃើញម្មនមត

ង។ឈាមរដូវរត្់ម្មនយា៉ៃង ត្ិចណា្់៧គៅ១០ដថងគហើ យរត្់្ត្ូវគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យ្កា្់ពី ១០គៅ១៥បនទោះគៅដថងណដលវធ្លាក់គ្ចើន។រត្់
ពុាំម្មនការឈឺចប់គពលម្មនឈាមរដូវឬគពលរួមគភទគទ។រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនធ្លាក់្ឬ្ញ្ហាណាដដទគទៀត្គ ើយ។រត្់មិនគចោះជក់បារី
គទ។កាលកនាងមក pap smear រប្់រត្់គធ
ឺ មាតា។រត្់ម្មនដដគូណត្មួយគឺបរតី ប្់រត្់គហើ យបដិគ្ធថារត្់ពណុាំ ដលម្មនជាំងឺកាមគរាគ
គទ។ពិនត្
ិ យទូគៅគឃើ ញ្ាំពាធឈាមរត្់១២០/៨០mmHgនិងBMI 32។ការពិនត្
ិ យរូបកាយរួមទាំងអាង្ត្រកគឃើញធមាតា។

ម្ភញៀវវ ិលមកវ ិញម្ដើមបីពិភាកាពី លទធផលម្តសរ។ម្ហម៉ាូ កូប
ល ី នោត់10.8g/dl។ ម្ៅម្ពលអនគត
ោត់ មិនចង់ ឲ្យោនគភ៌ ម្ទ និ ងមិ នម្ធវើការពនារកំ ម្ណ្ើតម្ៅម្ពលម្នោះម្ទៀត។ ម្តើ ការ
ពាបាលខាងម្រកាមណាមួ យមដលជាជម្រមើ សមិ នសមស្សបចំ ម្
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A

ផរល់ជាតិ មដកបមនាម

B

Cyclic progestine

C

Depo provera

D

Combined oral Contraceptive( COC)

E

កងោក់ កុនងសបូនោនជាតិ levonogestrel ( LNG- IUS)

ោះម្ភញៀវម្នោះ?

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៥ឆ្ន(ាំ G0Po)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គហើ យទូលទ្់ថារត្់មិនម្មនរដូវ៦ណខកនាងមកគហើ
យ។ពីមុនមករត្់ម្មនរដូវគទៀងទត្់តាង
ាំ ពីម្មនរដូវដាំបូងគៅអាយុ១៣ឆ្ន ។
ាំ ្ាំពាធឈាមរត្់១០០/៧០mmHg និង
BMI ១៩។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យអាង្ត្រក ពុាំគឃើញម្មនអ្វីគួរឲ្យកត្់្ាំរល់គទ។រត្់ម្មនការលូត្
លា្់លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ ( secondary sexual development)ធមាតា។ពាក់ពន
័ ធនិង្ាំែួរដដទគទៀត្
រត្់្បាប់ថារត្់ធ្លាប់បានហាត្់រត្់ចម្មងយ(marathon)និងស្្កទមងន្់ បណហលជា៤គី ូ្កាមកនាោះ គៅ២ណខចុង
គ្កាយគនោះ។រត្់មិនម្មនបញ្ហាហូបចុកគទ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់្កមាផូ វគភទជាធមា
ា
តាជាមួយដដគូរប្់រត្់គហើ យ
ចង់គអាយម្មនគភ៌។
ម្តើអីវមដលជាការអធិ បាយសមស្សបចំ ម្

ោះបញ្ញ
ហ ឈាមរដូ វរបស់ម្ភញៀវម្នោះ?
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A

ោំងរដូ វពី កំម្ណ្ើត (Primary amenorrhea)

B

ោំងរដូ វមិ នពី កំម្ណ្ើត (Secondary amenorrhea)

C

រដូ វឈឺោប់ (Dysmenorrheal)

D

រដូ វោនឈាមរដូ វតិ ច (Oligomenorrhea)

E

រដូ វោនឈាមរដូ វម្រចើ ន (polymenorrhea)

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៥ឆ្ន(ាំ G0Po)បានមកបនទបព
់ គិ ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គហើ យទូលទ្់ថារត្់មន
ិ ម្មនរដូវ៦ណខកនាងមកគហើ
យ។ពីមុនមករត្់ម្មនរដូវគទៀងទត្់តាង
ាំ ពីម្មនរដូវដាំបូងគៅអាយុ១៣ឆ្ន ។
ាំ ្ាំពាធឈាមរត្់១០០/៧០mmHg និង
BMI ១៩។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យអាង្ត្រក ពុាំគឃើញម្មនអ្វីគួរឲ្យកត្់្ាំរល់គទ។រត្់ម្មនការលូត្
លា្់លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ ( secondary sexual development)ធមាតា។ពាក់ពន
័ ធនិង្ាំែួរដដទគទៀត្
រត្់្បាប់ថារត្់ធ្លាប់បានហាត្់រត្់ចម្មងយ(marathon)និងស្្កទមងន្់ បណហលជា៤គី ូ្កាមកនាោះ គៅ២ណខចុង
គ្កាយគនោះ។រត្់មិនម្មនបញ្ហាហូបចុកគទ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់្កមាផូ វគភទជាធមា
ា
តាជាមួយដដគូរប្់រត្់គហើ យ
ចង់គអាយម្មនគភ៌។
ម្តើអីវខាងម្រកាមមដលជាមូ លម្ហតុ មិនសមស្សបចំ ម្

A

ោនគភ៌ (Pregnancy)

B

hypothyroidism

C

hypothalamic amenorrhea

D

hyperprolactinemia

E

Turner’s syndrome

ោះបញ្ញ
ហ ឈាមរដូ វរបស់ស្តសរីម្នោះ?
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៥ឆ្ន(ាំ G0Po)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គហើ យទូលទ្់ថារត្់មិនម្មនរដូវ៦ណខកនាងមកគហើ
យ។ពីមុនមករត្់ម្មនរដូវគទៀងទត្់តាង
ាំ ពីម្មនរដូវដាំបូងគៅអាយុ១៣ឆ្ន ។
ាំ ្ាំពាធឈាមរត្់១០០/៧០mmHg និង
BMI ១៩។ការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យអាង្ត្រក ពុាំគឃើញម្មនអ្វីគួរឲ្យកត្់្ាំរល់គទ។រត្់ម្មនការលូត្
លា្់លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ ( secondary sexual development)ធមាតា។ពាក់ពន
័ ធនិង្ាំែួរដដទគទៀត្
រត្់្បាប់ថារត្់ធ្លាប់បានហាត្់រត្់ចម្មងយ(marathon)និងស្្កទមងន្់ បណហលជា៤គី ូ្កាមកនាោះ គៅ២ណខចុង
គ្កាយគនោះ។រត្់មិនម្មនបញ្ហាហូបចុកគទ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់្កមាផូ វគភទជាធមា
ា
តាជាមួយដដគូរប្់រត្់គហើ យ
ចង់គអាយម្មនគភ៌។
ម្តើអីវមដលជាជំ ហានដំ បូងសមស្សបកនុងការវាយតនមលាានភាពម្ភញៀវម្នោះ?
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A

ាកលបងម្របើ progestin ( progestin Challenge)

B

ែតឆលុោះសបូន (hysteroscopy)

C

ែតម្អកូ ោងរតោក (pelvic ultrasound)

D

ោក់Depo provera

E

មិ នមមនខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៥ឆ្ន(ាំ G0Po)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គហើ យទូលទ្់ថារត្់មិនម្មនរដូវ៦ណខកនាងមកគហើ
យ។ពីមុនមករត្់ម្មនរដូវគទៀងទត្់តាង
ាំ ពីម្មនរដូវដាំបូងគៅអាយុ១៣ឆ្ន ។
ាំ ្ាំពាធឈាមរត្់១០០/៧០mmHg និង
BMI ១៩។ការពិនត្
ិ យរូបកាយរួមទាំងការពិនត្
ិ យអាង្ត្រក ពុគាំ ឃើញម្មនអ្វគ
ី ួរឲ្យកត្់្ាំរល់គទ។រត្់ម្មនការលូត្
លា្់លកាែៈគភទបនទប់បនសាំ ( secondary sexual development)ធមាតា។ពាក់ពន
័ ធនិង្ាំែួរដដទគទៀត្
រត្់្បាប់ថារត្់ធ្លាប់បានហាត្់រត្់ចម្មងយ(marathon)និងស្្កទមងន្់ បណហលជា៤គី ូ្កាមកនាោះ គៅ២ណខចុង
គ្កាយគនោះ។រត្់មិនម្មនបញ្ហាហូបចុកគទ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់្កមាផូ វគភទជាធមា
ា
តាជាមួយដដគូរប្់រត្់គហើ យ
ចង់គអាយម្មនគភ៌។
លទធផលមនាីរពិ ម្ាធបានមកវ ិញម្ឃើញថាធមមតា។ោត់ ោនការម្ឆលើយតបលអជាមួ យនិ ង
ការាកលបងម្របើprogestin។ម្ៅម្ពលម្នោះម្តើ អី វមដលជាការពាបាលណាមួ យ មដលោន
ផលចំ ម្ណ្ញបំ ផុតចំ ម្

ោះម្ភញៀវម្នោះ?

161

A

ថានំរោប់ ម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត COC

B

ម្លប progestin ម្រៀងោល់មខពី នែងទី១ដល់ទី១០ននរដូ វ

C

ម្លប progestin ម្រៀងោល់មខពី នែងទី១៨ដល់ទី២៨ននរដូ វ

D

ថានំរបឆ្ំងរលាក NSAIDs

E

ខាងម្លើទំងអស់នោចទទួ លយកបាន

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥៥ឆ្ន អ្
ាំ ្់រដូវគោយម្មន្បវត្តទ
ិ ក
ឹ គនមណផអម្បគភទ II បានមកដល់បនទបព
់ គិ ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គដើមបីគធវើ
ការពិនិត្យណផនកគរាគស្ដ្តី្បចាំឆ្ន ។
ាំ រត្់អ្្់រដូវ្បណហល៣ឆ្ន ម
ាំ កគហើ យ។រត្់បានរា៉ៃយរា៉ៃប ់ ថារត្់គឃើញម្មនរដូវគ ើង
វិញណដលមិនដូចធមាតាគឺម្មនគរៀងរាល់៤គៅ៨្បាតហ៍មតង។រត្់អ្ធិបាយថាឈាមម្មនពី១គៅ៧ដថងណដលទមទរ
គអាយគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យពី១គៅ៥បនទោះកនុង១ដថង។រត្់មិនណដលបានទទួលការពាបាលគោយអ្័រម៉ៃូនជាំនួ្គទ។រត្់

ទូលទ្់ថារត្់ម្មនអ្ការៈអ្្់កម្មាង
ាំ ត្ិចត្ួច ណត្គ្ៅពីគនោះ លអជាធមាតា។លទធផល pap smear រប្់រត្់គធ
ឺ មា
តាជានិចច។្ាំពាធឈាមរត្់គ១
ឺ ៣០/៨០mmHgនិង BMI 42។លទធផលដនការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យអាង
្ត្រកគឃើញធមាតា។
អនកបានម្ធវើ pap smear និ ងម្ធវើម្តសរស្ាវរជាវរក gonorrhea/Chlamydia ។អនកក៏ មឆកម្មើ ល
ម្ោលិកាឈាមនិងTSHផងមដរ។ម្តើ អនកសំណ្ូមពរឲ្យម្ភញៀវម្ធវើអី វម្ទៀតម្ៅម្ពលម្នោះ?

A
B

ែតម្អកូ សបូនតាមទវរោស (Transvaginal ultrasound)

ម្ធវើការម្បើកោត់ សបូននិ ងម្កាសសបូន (dilatation &curettage D&C)

C

ថានំរោប់ ម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត COC

D

ាកលបងម្របើprogestin (progestin Challenge)

E

មួ យណាខាងម្លើក៏បាន
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៥៥ឆ្ន អ្
ាំ ្់រដូវគោយម្មន្បវត្តិទឹកគនមណផអម្បគភទ II បានមកដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គដើមបីគធវើ
ការពិនិត្យណផនកគរាគស្ដ្តី្បចាំឆ្ន ។
ាំ រត្់អ្្់រដូវ្បណហល៣ឆ្ន ម
ាំ កគហើ យ។រត្់បានរា៉ៃយរា៉ៃប ់ ថារត្់គឃើញម្មនរដូវគ ើង
វិញណដលមិនដូចធមាតាគឺម្មនគរៀងរាល់៤គៅ៨្បាតហ៍មតង។រត្់អ្ធិបាយថាឈាមម្មនពី១គៅ៧ដថងណដលទមទរ
គអាយគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យពី១គៅ៥បនទោះកនុង១ដថង។រត្់មិនណដលបានទទួលការពាបាលគោយអ្័រម៉ៃូនជាំនួ្គទ។រត្់

ទូលទ្់ថារត្់ម្មនអ្ការៈអ្្់កម្មាង
ាំ ត្ិចត្ួច ណត្គ្ៅពីគនោះ លអជាធមាតា។លទធផល pap smear រប្់រត្់គឺធមា
តាជានិចច។្ាំពាធឈាមរត្់គ១
ឺ ៣០/៨០mmHgនិង BMI 42។លទធផលដនការពិនិត្យរូបកាយរួមទាំងការពិនិត្យអាង
្ត្រកគឃើញធមាតា។
ឆលុោះម្អកូ សបូនតាមទវរោស(Tranvaginal ultrasound)រតូវបានម្ធវើម្ហើយបានម្ឃើញថាសបូន
មិ នោនរូបភាពមិ នធមមតាម្ទ សបូននិ ងអូ មវរោនទំ ហំធមមតា អង់ ដូមម៉ា រតោនកំ ោស់៧mm
។ម្តើអនករតូវម្ធវើការរគប់ រគងម្ភញៀវមបបណាម្ៅជំ ហានបនាប់ ម្នោះ?
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A

បនរម្ធវើការែតម្អកូ ម្រៀងោល់៦មខមរង

B

ផរល់ cyclic progestin

C

ម្ធវើ Biopsie de l'endomètre/ endometrial biopsy

D

ផរល់cyclic oral contraceptives

E

ទុ កម្ធវើការតាមោនមតប៉ាុ ម្ណាណោះ

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៧ឆ្ន ាំ មិនទន់ម្មនកូនបានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យតាមទាំលាប់។គយាងតាម
្បវត្តិគរាគស្ដ្តីអ្នកបានរកគឃើញថារត្់ម្មន្បវត្តិម្មនរដូវត្ិចដង៥ឆ្ន ម
ាំ កគហើ យ គោយម្មនឈាមរដូវ្បណហលជា២
គៅ៣ដងប៉ៃុគណាណោះកនុង១ឆ្ន ។
ាំ រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមចគនាោះរដូវឬម្មនស្ទរុប្ញ្ហាមុនមករដូវគ ើយ។

ឈាមរដូវចុងគ្កាយម្មនកាលពី៣ណខមុន។ ្ាំពាធឈាមរត្់គ១
ឺ ២០/៧៥mmHgនិង BMI ៣៤។ការពិនិត្យរូបកាយ
បានរកគឃើញថាម្មនគរាមគៅនិងដផទមុខនិងម្មនគកើ ត្មុនមធយម។ការពិនិត្យអាង្ត្រកមិនគឃើញម្មនអ្វីណបាកគទ។
ម្តើាានភាពអវីមដលអនកសងស័យចំ ម្

A
B

ោះម្ភញៀវម្នោះ?

ដុំរកម្ពញតរមងម្នម( Adrenal tumor)

ចម្ង្វកមម្ោគសញ្ញដដុំទឹកម្រចើនននរកម្ពញអូមវ ៉ារ(polykystic ovary syndrome[PCOS])
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C

hypothyroidism

D

Hyperprolactinoma

E

មិ នមមនម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៧ឆ្ន ាំ មិនទន់ម្មនកូនបានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យតាមទាំលាប់។គយាងតាម
្បវត្តិគរាគស្ដ្តីអ្នកបានរកគឃើញថារត្់ម្មន្បវត្តិម្មនរដូវត្ិចដង៥ឆ្ន ម
ាំ កគហើ យ គោយម្មនឈាមរដូវ្បណហលជា២
គៅ៣ដងប៉ៃុគណាណោះកនុង១ឆ្ន ។
ាំ រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមចគនាោះរដូវឬម្មនស្ទរុប្ញ្ហាមុនមករដូវគ ើយ។

ឈាមរដូវចុងគ្កាយម្មនកាលពី៣ណខមុន។ ្ាំពាធឈាមរត្់គ១
ឺ ២០/៧៥mmHgនិង BMI ៣៤។ការពិនិត្យរូបកាយ
បានរកគឃើញថាម្មនគរាមគៅនិងដផទមុខនិងម្មនគកើ ត្មុនមធយម។ការពិនិត្យអាង្ត្រកមិនគឃើញម្មនអ្វីណបាកគទ។
ោល់ ការសិកាមផនក មនាីរពិ ម្ាធន៍ ខាងម្រកាមមដលម្យើងបានម្ធវើម្ដើ មបីម្ធវើការវាយតនមលដំបូង
សុទធមតសមរមយ ម្លើកមលងមតៈ

A

Thyroid stimulating hormone (TSH)

B

Luteinizing hormone (LH)

C

Folliculo stimulating hormone (FSH)

D

ម្តសររកគភ៌(Pregnancy test )

E

ម្ធវើម្អកូ តាមទវរោស( Transvaginal ultrasound)
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៧ឆ្ន ាំ មិនទន់ម្មនកូនបានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគដើមបីគធវើការពិនិត្យតាមទាំលាប់។គយាងតាម
្បវត្តិគរាគស្ដ្តីអ្នកបានរកគឃើញថារត្់ម្មន្បវត្តិម្មនរដូវត្ិចដងរយៈគពល៥ឆ្ន ម
ាំ កគហើ យ គោយម្មនឈាមរដូវ
្បណហលជា២គៅ៣ដងប៉ៃុគណាណោះកនុង១ឆ្ន ។
ាំ រត្់បដិគ្ធថាមិនម្មនការធ្លាក់ឈាមចគនាោះរដូវឬម្មនស្ទរុបគរាគ្ញ្ហា

មុនមករដូវគ ើយ។ឈាមរដូវចុងគ្កាយម្មនកាលពី៣ណខមុន។ ្ាំពាធឈាមរត្់គ១
ឺ ២០/៧៥mmHgនិង BMI ៣៤
។ការពិនិត្យរូបកាយបានរកគឃើញថាម្មនគរាមគៅនិងដផទមុខនិងម្មនគកើ ត្មុនមធយម។ការពិនិត្យអាង្ត្រកមិនគឃើញ
ម្មនអ្វីណបាកគទ។
ម្ភញៀវបានរតឡប់ មកវ ិញកនុង២សបារហ៍ ម្ដើ មបីពិភាកាពី លទធផលឈាមរបស់ោត់ ។ម្តសររក
គភ៌ អវ ិជជោននិ ងកំ រ ិត prolactin, TSH, 17-hydroprogesterone គឺ ធមមតា។របភាគននLH:FSH
ម្សមើ 4:1និ ង បរ ិោណ្នន testosterone បានម្ឡើងកំ រ ិតមធយម។ម្តើ ជម្រមើ សពាបាលខាង
ម្រកាមណាមួ យមដលរតូវបានអនករកម្ឃើញថាោនរបម្យាជន៍ កុនងការពាបាលចម្ង្វកមម្ោគ
សញ្ញដដុំ ទឹកម្រចើ នននរកម្ពញអូ មវ ៉ារ ( polykystic ovary syndrome[PCOS])?

A

បនាយទមងន់

B

ថានំរោប់ ម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត(COC)

C

metformin

D

spironolactone

E

ទំងអស់ខាងម្លើ
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះ

ណត្ខាាង
ាំ គៅៗ។នង្គងកត្គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃុណនតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់
្ឬម្មនគរាគ្ញ្ហាផាូវម៉ៃូ្ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី៦្បាតហ៍មុន។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនិត្ចង់
បានកូនណា្់។នងនិងបតីនងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កូនណបប្ិបបនិមិត្ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ

គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាមម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌

្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រ ាំអ្ឹល លាយខទុោះឬជារាំអ្ឹលម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទប

គឃើញថា្បូនរប្់នងធាំបនតច
ិ គហើ យទន់។ដដ្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើញម្មនដុាំគួរគអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ឹល
ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិកាឈាម្កហមគ្ចើនបនតិចគនោះគទ។

ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយខាងម្រកាមណាមួ យមដលម្យើងសងស័យជាងម្គ?

A
B

រលាកោត់ សបូនស្សួចស្ាវ

កូ នម្រដសបូន

C

ជំ ងឺរលាកោងរតោកស្សួចស្ាវ

D

រលូតម្ោយឯកឯងម្ពញម្លញ

E

Endometriose
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះ

ណត្ខាាង
ាំ គៅៗ។នង្គងកត្គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃុណនតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់
្ឬម្មនគរាគ្ញ្ហាផាូវម៉ៃូ្ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី៦្បាតហ៍មុន។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនិត្ចង់
បានកូនណា្់។នងនិងបតីនងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កូនណបប្ិបបនិមិត្ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ

គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាមម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌

្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រ ាំអ្ឹល លាយខទុោះឬជារាំអ្ឹលម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទប

គឃើញថា្បូនរប្់នងធាំបនតច
ិ គហើ យទន់។ដដ្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើញម្មនដុាំគួរគអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ឹល
ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិកាឈាម្កហមគ្ចើនបនតិចគនោះគទ។

ម្តើម្តសរអីវមដលម្យើងគបបីម្ធវើដំបូងម្គម្ដើ មបីោំរទម្ោគវ ិនិ ច័ យ
ឆ ?

A

ពិ និតយរកBêta HCGកុនងទឹ កម្នម ឬកនុងឈាម

B

Hystérosalpingography

C

Culdocenthèsis

D

Echographie pelvienne ou trans-vaginale

E

Laparoscopy
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាង
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់ ១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះណត្ខា
ាំ
គៅៗ។នង្គងកត្ គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃណុ នតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់្ឬម្មនគរាគ

្ញ្ហាផាូវម៉ៃ្ូ ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី ៦្បាតហ៍ មន
ុ ។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនត្
ិ ចង់បានកូនណា្់។នង
និងបតន
ូ ណបប្ិបបនិមត្
ី ងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កន
ិ ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាម

ម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូ
ន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រអ្ាំ ល
ឹ លាយខទុោះឬជារាំអ្ល
ឹ ម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទបគឃើញថា្បូ នរប្់នងធាំបនតិចគហើ យទន់។ដដ
្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើ ញម្មនដុគ
ាំ រួ គអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ល
ឹ ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិ
កាឈាម្កហមគ្ចើនបនតច
ិ គនោះគទ។

ការម្សនើសុំ Bêta HCG កនុងម្សរម
៉ាូ បានម្ធវើរច
ួ ម្ហើយបានោយការណ្៍ថាោន 5000mUI/ml ។
ឈរម្លើលទធផលននកំ រ ិត bêta HCG កនុងម្សរូម
៉ា ម្នោះម្តើអនករ ំពឹ ងគិ តថាជាអវី?

A
B

C

ជាកូ នម្ៅកនុងសបូនមដលោចម្មើលម្ឃើញម្ោយម្អកូ តាមទវរោសប៉ាុ ម្ណាណោះ
ជាកូ នម្ៅកនុងសបូនមដលោចម្មើលម្ឃើញម្ោយម្អកូ ពីម្លើម្

ោះប៉ាុ ម្ណាណោះ

ជាកូ នម្ៅកនុងសបូនមដលោចម្មើលម្ឃើញម្ោយម្អកូ ទំងតាមទវរោសនិ ងពី ម្លើម្

D

ជាកូ នមិ នទន់ ម្ៅកនុងសបូនម្ៅម្ឡើយ ម្រ

E

មិ នមមនដូ ចខាងម្លើទំងអស់

ោះហាក់ ឆ្ប់ ម្ពកកនុងការម្ធវើម្ោគ វ ិនិ ច័ យ
ឆ

ោះ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាង
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់ ១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះណត្ខា
ាំ
គៅៗ។នង្គងកត្ គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃណុ នតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់្ឬម្មនគរាគ

្ញ្ហាផាូវម៉ៃ្ូ ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី ៦្បាតហ៍ មន
ុ ។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនត្
ិ ចង់បានកូនណា្់។នង
និងបតន
ូ ណបប្ិបបនិមត្
ី ងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កន
ិ ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាម

ម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូ
ន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រអ្ាំ ល
ឹ លាយខទុោះឬជារាំអ្ល
ឹ ម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទបគឃើញថា្បូ នរប្់នងធាំបនតិចគហើ យទន់។ដដ
្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើ ញម្មនដុគ
ាំ រួ គអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ល
ឹ ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិ
កាឈាម្កហមគ្ចើនបនតច
ិ គនោះគទ។

លទធផលននម្អកូ តាមរនធទវរបញ្ញ
ជ ក់ ថាោនដុំ ម្ៅAnnexes/Adnexa សបូននិ ងមិ នចាស់ថា
ោនគភ៌ ម្ៅកនុងនផាម្ទ។ ម្តើ ការពាបាលមផនកម្វជជាស្តសរណាមួ យខាងម្រកាមមដលសមស្សប
តាមលក័ ខណ្ឍម្នោះ?

A

ឳ្យ Oestrogène តាមសរនស

B

ឳ្យ contraceptifs oraux combinés (COC)

C

ឳ្យ pillule progestine seule/ Progestogen pills only)

D

ឳ្យ médroxyprogestérone acetate ( Depo provera) IM

E

ឲ្យMéthotrexate IM

170

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាង
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់ ១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះណត្ខា
ាំ
គៅៗ។នង្គងកត្ គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃណុ នតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់្ឬម្មនគរាគ

្ញ្ហាផាូវម៉ៃ្ូ ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី ៦្បាតហ៍ មន
ុ ។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនត្
ិ ចង់បានកូនណា្់។នង
និងបតន
ូ ណបប្ិបបនិមត្
ី ងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កន
ិ ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាម

ម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូ
ន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រអ្ាំ ល
ឹ លាយខទុោះឬជារាំអ្ល
ឹ ម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទបគឃើញថា្បូ នរប្់នងធាំបនតិចគហើ យទន់។ដដ
្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើ ញម្មនដុគ
ាំ រួ គអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ល
ឹ ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិ
កាឈាម្កហមគ្ចើនបនតច
ិ គនោះគទ។

ម្តើាានភាពណាមួ យមដលបញ្ញ
ជ ក់ ពីបរ ិោណ្នន Bêta HCG កនុងម្សរូម
៉ា មដលទបជាង"
discriminate threshold " និ ងមិ នម្ឃើញោនែង់ កូនម្ៅកនុងសបូនម្ោយម្អកូ?

A
B

គភ៌ ធមមតាកុនងដំ ណាក់ កាលឆ្ប់ ម្ពក
គភ៌ ម្រដសបូន

C

Grossesse hétérotopique

D

គភ៌ ដំណាក់ កាលដំ បូងខូ ចម្ៅវ ិញ

E

ករណ្ីខាងម្លើទំងអស់
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះ

ណត្ខាាង
ាំ គៅៗ។នង្គងកត្គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃុណនតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់
្ឬម្មនគរាគ្ញ្ហាផាូវម៉ៃូ្ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី៦្បាតហ៍មុន។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនិត្ចង់
បានកូនណា្់។នងនិងបតីនងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កូនណបប្ិបបនិមិត្ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ

គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាមម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌

្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រ ាំអ្ឹល លាយខទុោះឬជារាំអ្ឹលម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទប

គឃើញថា្បូនរប្់នងធាំបនតច
ិ គហើ យទន់។ដដ្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើញម្មនដុាំគួរគអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ឹល
ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិកាឈាម្កហមគ្ចើនបនតិចគនោះគទ។

ម្តើកមនលងណាមដលគភ៌ ម្រដសបូនម្រចើ នម្កើ តោន?

A
B
C
D
E

មផនកអំ ពូលនននដសបូន( portion ampulaire)
មផនកចម្ងកោះនននដសបូន (portion isthmique)
មផនកននមុំ សបូន ( portion interstitielle)

កនុងស្សទប់ រកម្ពញអូ មវរ ( portion interstitielle de l’ovaire)
កនុងស្សទប់ ននសបូន ( ligne endométriale)
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះ

ណត្ខាាង
ាំ គៅៗ។នង្គងកត្គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃុណនតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់
្ឬម្មនគរាគ្ញ្ហាផាូវម៉ៃូ្ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី៦្បាតហ៍មុន។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនិត្ចង់
បានកូនណា្់។នងនិងបតីនងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កូនណបប្ិបបនិមិត្ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ

គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាមម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌

្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រ ាំអ្ឹល លាយខទុោះឬជារាំអ្ឹលម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទប

គឃើញថា្បូនរប្់នងធាំបនតច
ិ គហើ យទន់។ដដ្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើញម្មនដុាំគួរគអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ឹល
ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិកាឈាម្កហមគ្ចើនបនតិចគនោះគទ។

ម្តើចំនុចឃ្លលខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្ៅគលីនិកមដលបង្វហញថាោនកូ នម្រដសបូន?

A

ស្ដសតីភារដរចើ នបអាញដអាយដ
៤០អងាដស

ើញដោយមានររុនដតតខ្លាំងដលើសពី

B

ស្សីភារដរចើ នរាយការណ៍ថ្នមានសញ្ហាចុ ោះសាំ
(symptomes vasovaguales)

ធឈាម

C

ស្សីភារដរចើ នរាយការណ៍ថ្នមានសញ្ហាបាត់ រដូ វឬរដូ វមិ នដូ ចធមមា

D

ស្ដសតីភារដរចើ នមានសញ្ហារលាកដស្ស្គមដ

E

ស្ដសតីភារដរចើ នបអាញដោយមានការធ្លលក់ ឈាមាមទ្វវដរមាស

ោះ( signes péritonéales)
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៣៧ឆ្នធ្ល
ន
ាំ ា ប់ម្មនដផទគពាោះ្ាំរាលកូនបានកូនរ្់១ មកកណនាងគធវើការអ្នកគោយ ស្ទរម្មនការឈឺចប់កុ ងគពាោះណដលគចោះ

ណត្ខាាង
ាំ គៅៗ។នង្គងកត្គឃើញម្មនការធ្លាក់ឈាមមតងៗតាមទវរម្ម្ប៉ៃុណនតមន
ិ ហូរជាប់គទ។ នងមិនម្មន្គុនគៅតញាក់ រាក ធ្លាក់
្ឬម្មនគរាគ្ញ្ហាផាូវម៉ៃូ្ត្ណាមួយគ ើយ។នងម្មនរដូវចុងគ្កាយកាលពី៦្បាតហ៍មុន។ នងបានគរៀបការគហើ យម្មនគាំនិត្ចង់
បានកូនណា្់។នងនិងបតីនងម្មនកូនមួយរួចមកគហើ យ ណត្បានគោយស្ទរការោក់កូនណបប្ិបបនិមិត្ត។ នងមិនម្មន្គុនគទ

គហើ យជីពចរនិង្ាំពាត្ឈាមម្មនធមាតា។ ការពិនត្
ិ យគោយគ្បើចព
ាំ ុោះទ បានគឃើញថាម្មត្់្បូនគៅបិទជិត្ និងម្មនឈាមពែ៌

្កហម្កគ ់ ោមគចញតាមរនធម្មត្់្បូន។វមិនណមនជាការធ្លាក់រ ាំអ្ឹល លាយខទុោះឬជារាំអ្ឹលម្មត្់្បូនខាប់គនោះគទ។ ការលូកស្ទទប

គឃើញថា្បូនរប្់នងធាំបនតច
ិ គហើ យទន់។ដដ្បូនខាងគឆវងរឹងត្ឹងណត្មិនគឃើញម្មនដុាំគួរគអាយកត្់្ាំរល់គ ើយ។ គគនៀរទឹករាំអ្ឹល
ទវរម្ម្គឃើញធមាតា មិនម្មនអ្វីគផសងគ្ៅពីគរលិកាឈាម្កហមគ្ចើនបនតិចគនោះគទ។

ម្តើផលវ ិបាកធងន់ធងរណាមួ យមដលម្កើ តោន ម្ពលគភ៌ ម្រដសបូន?

A
B

ឈាមហូរកនុងម្

ោះ(hémorragie intraabdominale)

សហុក hypovolémique

C

កុ នាលប់

D

កនិ ងខ

E

ក+ខនិ ងគ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ២៣ឆ្ន្
ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

ម្តើអនករតូវជរោបរបាប់ ម្ៅម្ភញៀវអំ ពីការម្របើ រម្បៀបរួមម្ភទមិ នបញ្ូខ លទឹ កកាមយា៉ា ងដូ ចម្មរច?

A

វាជាមដធាបាយពនារកាំ ដណើតមួ យដដលមានរបសិទិ ធភាពែពស់ដតមិ នអាចការ
កាមដរារបានដទ

B

វាជាមដធាបាយការ

C

វាមានអារាបរាជ័យតិចជាង១%ដបើ ដរបើ វារតឹ មរតូវបាំ ផុត

D

វាមានអារាបរាជ័ យរ

E

វាមានអារាបរាជ័ យដូ ចគាននិ ងការមិ នដរបើ មដធាបាយបអោក់ កាំដណើតដដរ

រជាំ ងឺ

រជាំ ងឺកាមដរារែពស់ដតមិ នដមនជាមដធាបាយពនារកាំ ដណើតដទ

ូតដល់២៤%កនុងការអនុ វតតជាធមមា
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ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

ម្តើឃ្លលរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតូវជាមួ យនិ ងការម្របើ របាស់មម្ធាបាយពនារ
កំ ម្ណ្ើតមដលោនជាតិ Oestrogène សំោប់ ស្តសរីម្នោះ?

A

Oestrogèneរតូវហាមម្របើ ម្ោយារោត់ ជាអនកជក់ បារ ី

B

oestrogène ោចបម្ងកើនហានិ ភ័យម្ោយោនមហារ ីកនន endomètre

C

oestrogèneរតូវហាមម្របើ ម្ោយារោត់ ោនរបវតរិឈឺម្ោយChlamydia

D

oestrogène រតូវហាមម្របើ ម្ោយារោត់ ធ្លត់ ខាលំង

E

Oestrogène ោចម្ោយមុ នមុ ខោត់ របម្សើរជាងមុ ន។
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ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

អនកផរល់របឹ កាដល់ម្ភញៀវអំ ពីជម្រមើ សបង្វអក់ កំម្ណ្ើត។របម្យាគទំងអស់សុទធមតរតឹ មរតូវ
ម្លើកមលងមតៈ

A

គាត់ មិនអាចដរបើ កងកនុងសបូនបានដទដរ

ោះគាត់ មិនទ្វន់ ដដលមានកូ ន

B

គាត់ អាចហានិ ភ័យបដងោើនអារាបរាជ័ យកនុងការបអោក់ កាំដណើតដោយរបី
trandermal contraceptive patch(OrthoEvra)

C

រលាកដសបកដៅនិ ងកដនលងោក់ ជាផលបោះ
contraceptive patch

D

កងកនុងទ្វវរមាស(Vaginal contraceptive Ring:Niva Ring) ជាកងដដលទន់ បត់ ដបនបាន
អាចោក់ឬ ដោោះដោយស្គមី ែួនបាន
ល

E

ដរបើ ថ្ននាំចាក់ Depo- Provera អាចជួ បនិ ងការធ្លលក់ រដូ វមិ នដទៀងទ្វត់ និង
រញុីរនញដដល ដចោះដតថយដៅៗ ាមដពលដវលា

ល់ចាំបងននTransdermal
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ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

ម្ភញៀវរបស់អនកសម្រមចចិតរម្របើថានំពនារកំម្ណ្ើតរោប់ម្លបារជាែមីម្ោយារោត់ ធ្លលប់ ម្របើ ពីមុន
ម្ោយារោត់ចង់ោនរដូវមួយមដលម្ទៀងនិងោចកំណ្ត់មុនបាន។ម្តើ មម្ធាបាយណាមួ យមដល
មិនលអចំម្

ោះរូបោត់ ?

A

ថានំរោប់ ម្លបមដលោនProgestin មតមួយមុ ខគត់

B

ថានំរោប់ ម្លបមដលោនជាតិ Ethinyl oestradiol 35µg

C

ថានំរោប់ ម្លបមដលោនជាតិ Ethinyl oestradiol 20µg

D

ថានំរោប់ ម្លប monophasic

E

ថានំរោប់ ម្លប triphasic
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ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

អនកផរល់របឹ កាដល់ម្ភញៀវពី ការោប់ ម្ផរើមម្របើ ថានំម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត។ ម្តើ របម្យាគខាង
ម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការម្របើ ថានំរោប់ ម្លបម្នោះ?

A

គាត់ រតូវរង់ ចាាំរ ូតដល់នថៃអាទិ តយដរកាយៗពី គាត់ មានរដូ វដដើ មបីចាប់ ដផតើមដលបថ្ននាំ
ពនារកាំ ដណើតបាន

B

ចដអោរនិ ងសុដន់ ដ

C

របសិនដបើ គាត់ មានធ្លលក់ ឈាមដពលកាំ ពុងដលបថ្ននាំគាត់ រតូវឈប់ ដលបថ្ននាំ
ពនារកាំ ដណើតភាលម

D

ដកើនទមៃន់ជាលទធផលដដលមិ នចូ លចិ តតមួយដពលដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបពនារកាំ ដណើត

E

របសិនដបើ ដភលចដលបគាត់ រតូវរង់ ចាាំរ
ចាប់ ដផតើមដរបើ បនទោះថមីដទៀត

ើងតឹ ងជាផលវ ិបាកមិ នសូវជួ បដពលដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបពនារកាំ ដណើត

ូតដល់មានរដូ វមតងដទៀតដទើ បគាត់
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ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។
ម្ភញៀវរបស់អនកបានមកជួបម្រកាយពីោត់ម្របើថានរំ ោប់ម្លបពនារកំម្ណ្ើត។ោត់មកទូលទស់ពីម្រឿងោនធ្លលក់
ឈាមរញុីរនញ៉ាម្ៅចម្នលោះរដូវនិ ងោត់បារមភម្រចើន។ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យ មដលរតឹមរតូវចំម្

ោះការ

ម្របើថានំ រោប់ម្លបនិងការធ្លលក់ឈាមចម្នលោះរដូវដល់ម្ភញៀវម្នោះ?

A

ការជក់ បារ ីនិ ងរលាកមាត់ សបូនអាចជាមួ លដ
ចដនលោះរដូ វរបស់គាត់។

តុ ចាំបងននការធ្លលក់ ឈាម

B

ការធ្លលក់ ឈាមចដនលោះរដូ វមិ នសូវដ

C

ការដរបើ ថ្ននាំបាំបាត់ ដ
ចដនលោះរដូ វ

D

ការធ្លលក់ ឈាមចដនលោះរដូ វជាសូចចនករមួ យននការដរបើ ថ្ននាំមិនដទៀងទ្វត់
ដៅបុនមនវរាដាំបូង

E

ការធ្លលក់ ឈាមចដនលោះរដូ វជាសញ្ហាការការ
កាំ ដណើត

ើញមានដទបនទប់ ពីដរបើ អស់មួយបនទោះរួចដ

ើមមិ នមានជាតិ អាចបដងោើនដអាយមានការធ្លលក់ ឈាម

រមិ នរតឹ មរតូវននការបអោក់

ើយ
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ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យ មដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការម្របើ ថានំរោប់ ម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត

កនុងម្នោះោន Estrogène រយៈម្ពលយូរ?

A

ដរមានភ័ សុាងជាក់
ត
លាក់ ខ្លាំងដស់ដដលថ្នការដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបបអោក់ កាំដណើត
យូរអាចបដងោើនហានិ ភ័យដកើតមហារ ីករកដពញអូ ដវរ

B

ដរមានភ័ សុាងជាក់
ត
លាក់ ខ្លាំងដស់ដដលថ្នការដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបបអោក់ កាំដណើត
យូរអាចបដងោើន ហានិ ភ័យដកើ តមហារ ីកដោោះ

C

ដរមានភ័ សុាងជាក់
ត
លាក់ ខ្លាំងដស់ដដលថ្នការដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបបអោក់ កាំដណើត
យូរអាចបនថយ ហានិ ភ័យដកើ តមហារ ីកមាត់ សបូន

D
E

ដរមានភ័ សុាងជាក់
ត
លាក់ ខ្លាំងដស់ដដលថ្នការដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបបអោក់ កាំដណើត
យូរអាចបនថយហានិ ភ័យ ដកើតជាំ ងឺពុកបាក់ ឆឹ ង
ោ
ដរមានភ័ សុាងជាក់
ត
លាក់ ខ្លាំងដស់ដដលថ្នការដរបើ ថ្ននាំរគាប់ ដលបបអោក់ កាំដណើត
យូរអាចបនថយហានិ ភ័យដកើ តជាំ ងឺមហារ ីកស្សទ្វប់ អង់ ដូដមរត ( cancer de l’endomètre)
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ២៣ឆ្ន្
ាំ ុខភាពលអមិនទន់ម្មនកូន បានមកជួបអ្នកគៅបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺគោយរត្់្ត្ូវគធវើការតាមោនគាីនិកនិងគធវើគគនៀរគកា្ិ
កាម្មត្់្បូន(Pap smear) ្បចាំឆ្ន។
ុ ។ រត្់បានគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្ប៉ៃន
ុ ា នឆ្នម
ាំ រត្់ម្មនរដូវកាលពី ៧ដថងមន
ាំ កគហើ យនិងគទើបណត្

ឈប់គលបកនុងគពលថាៗ
ី គនោះ គដើមបីគអាយខាួនរត្់បាន្្ម្មក។រត្់បានឮមិត្តភន្រ្័ កតនង
ិ ញាត្ិរត្់នយា
ិ យថាការគ្បើថាន្ាំ រប់ពនារកាំគែើត្
យូរ បគងកើនហានិភយ
ា
យដដគូរត្់តាង
័ ដល់្ុខភាពគៅអ្នគត្រួមទាំងអាចអ្ត្់ម្មនកូនផង។រត្់កព
ាំ ុងណត្្កមាផូវគភទជាមួ
ាំ ពី ៦ណខមកគហើ

យ។អ្នកទាំងពីរគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យលាយជាមួយនិងការរួមគភទគោយមិនបញ្ចូ លទឹកកាម។រត្់បាន្បាប់គអាយដឹងថារត្់ធ្លាប់ម្មន្បវត្តិ

គកើ ត្ជាំងឺកាាមីដា(Chlamydia)ពីបន
ុ ណត្រត្់នង
៉ៃុ ា នឆ្នម
ាំ ន
ិ ដដគូរត្់បានពាបាលរួចគហើ យ។រត្់មន
ិ ទន់ចង់ម្មនគភ៌គៅឆ្នគាំ នោះគទ។រត្់ជក់
បារី១ដថង១កញ្ច ប់។គពលគធវើការពិនត្
ិ យ គឃើ ញ្ាំពាធឈាម១២០/៨០mmHg ទមងន ់ ៨០ គ្កនិងកាំព្់ ១ម៦៥ (BMI 33)។ណផនកគផសងៗ
គទៀត្ពុាំម្មនអ្វណី បាក គលើ កណលងណត្ម្មនគកើ ត្មុនគៅមុខ។ អ្នកគធវើការពិនត្
ិ យគរាគស្ដ្តី គធវើ Pap smear រកគមើល gonorrhée និង
chlamydia។

លកខខ័ណ្ឍម្រៀបោប់ ខាងម្រកាម រតូវបានម្លើកកំ ពស់បានម្ោយម្របើ មម្ធាបាយ បង្វអក់
កំ ម្ណ្ើតោនជាតិ oestrogène ម្លើកមលងមតៈ

A

ម្សលកម្ោយខវោះជាតិមដក

B

Cholelithiasis

C

ឈឺោប់ ម្ពលោនរដូវ

D

គភ៌ ម្រដសបូន

E
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ៤០ឆ្ន(ាំ ធ្លាប់ម្មនដផទគពាោះ២ដងនិង្្ម្មល២ដង)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យគ្កាយ្្ម្មលកូនបាន ៦
្បាតហ៍ ។រត្់បាន្្ម្មលតាមផាូវធមាជាត្ិគោយរានបញ្ហា និងមកទទួលគ្វគ្កាយ្្ម្មលជាធមាតា។រត្់នង
ិ កូនរត្់ម្មន្ុខភាពល្
អ្។រត្់មន
ិ ទន់ម្មនរដូវគៅគ ើ យ គទ។ រត្់បគាំ ៅគោោះកូនលាយជាមួយនិងការផតលទ
់ ក
ឹ គោោះគរគមៅតាមរូបមនត។រត្់មិនចង់គអាយម្មន

គភ៌គ ើ យ យា៉ៃង គហាចក៏គៅបានកនុងប៉ៃន
ុ ា នឆ្នគាំ ្កាយគទៀត្ណដរ។អ្ត្ិថជ
ិ នគនោះមិនម្មនបញ្ហាអ្វីជាដុាំកភ
ាំ ួននិងមិនជក់បារីគទគហើ យរត្់ បាន្ត្
ប់គៅគធវើការហាត្់្បាែកនុងថានក់ហាត្់គហើ យ។រត្់មន
ាំ ឺកាមគរាគ ឬម្មនគគនៀរគកា្ិ កាម្មត្់្បូនមិនធមាតាគនោះគទ។រត្់
ិ ម្មន្បវត្តិជង

ម្មនចាំែង់គធវើការពនារកាំគែើត្ គោយមិនចាំបាច់្ត្ូវចងចាំគរៀងរាល់ដថងឬចាំបាច់ចងចាំគរៀងរាល់គពលណដលរត្់្ត្ូវការរួមគភទជាមួយនិងប្
ត្ីរប្់រត្់។ការពិនត្
ិ យបង្ហាញថាអ្វីទង
ាំ អ្្់្ុទធណត្ធមាតា។

ជម្រមើ សខាងម្រកាមណាមួ យមដលមម្ធាបាយពនារកំ ម្ណ្ើតសមស្សបសរោប់ ោត់ ម្ៅ
ម្ពលម្នោះ?
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A

ចងនដសបូន( ligature tubaire)ឬចងផលូវបដញ្ចញដមជី វ ិតដឈាមល( vasectomie)

B

បនទោះថ្ននាំបអោក់ កាំដណើតបិ តដលើដសបក(Transdermal contraceptive patch) ឬកងបអោក់
កាំ ដណើតោក់ កុនងរនធទ្វវរ( vaginal contraceptive ring )

C

ថានំរោប់ ម្លបរបោំនែង (COCs)

D

ថានំោក់ បង្វអក់ កំម្ណ្ើត Depo Provera

E

បនរការបំ ម្ៅម្ោោះម្របើ ជាមធាបាយបង្វអក់ កំម្ណ្ើត(LAM)

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៤០ឆ្ន(ាំ ធ្លាប់ម្មនដផទគពាោះ២ដងនិង្្ម្មល២ដង)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យគ្កាយ្្ម្មល
កូនបាន៦្បាតហ៍។រត្់បាន្្ម្មលតាមផាូវធមាជាត្ិគោយរានបញ្ហា និងមកទទួលគ្វគ្កាយ្្ម្មលជាធមាតា។រត្់និងកូន

រត្់ម្មន្ុខភាពលអ។រត្់មន
ិ ទន់ម្មនរដូវគៅគ យ
ើ គទ។ រត្់បគាំ ៅគោោះកូនលាយជាមួយនិងការផតលទ
់ ក
ឹ គោោះគរគមៅតាមរូបមន្
ត្។រត្់មិនចង់គអាយម្មនគភ៌គ ើយ យា៉ៃងគហាចក៏គៅបានកនុងប៉ៃុនានឆ្នគាំ ្កាយគទៀត្ណដរ។អ្ត្ិថជ
ិ នគនោះមិនម្មនបញ្ហាអ្វីជាដុាំកាំភួន
និងមិនជក់បារីគទគហើ យរត្់ បាន្ត្ ប់គៅគធវើការហាត្់្បាែកនុងថានក់ហាត្់គហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺកាមគរាគ ឬម្មនគគនៀរ

គកា្ិកាម្មត្់្បូនមិនធមាតាគនោះគទ។រត្់ម្មនចាំែង់គធវើការពនារកាំគែើត្ គោយមិនចាំបាច់្ត្ូវចងចាំគរៀងរាល់ដថងឬចាំបាច់ចងចាំ
គរៀងរាល់គពលណដលរត្់្ត្ូវការរួមគភទជាមួយនិងបតីរប្់រត្់។ការពិនត្
ិ យបង្ហាញថាអ្វីទង
ាំ អ្្់្ុទធណត្ធមាតា។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្
ោនជាតិ Oestrogène ចំ ម្

ោះការម្របើ ថានំរោប់ ម្លបបង្វអក់ កំម្ណ្ើត

ោះម្ភញៀវម្នោះ?

A

Oestrogèneរតូវហាមឃ្លត់ ចំម្

B

Oestrogèneោចបម្ងកើនការផលិតទឹ កម្ោោះ

C

Oestrogèneោចពនារម្ពលននការអស់រដូ វ

D

Oestrogèneនិងម្អវើម្ោយម្កើតជាដុំ សបូននិ ង/ឬម្ោយដុំរ ីកធំ ម្ឡើង

E

ោះស្តសរីមដលោនោយុម្លើសពី៤០ឆ្នំ

Oestrogèneោចជួ យសរមួលរដូ វនិ ង/ឬបនាយារុបសញ្ញដជុំ វ ិញការអស់រដូ វ
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៤០ឆ្ន(ាំ ធ្លាប់ម្មនដផទគពាោះ២ដងនិង្្ម្មល២ដង)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យគ្កាយ្្ម្មល
កូនបាន៦្បាតហ៍។រត្់បាន្្ម្មលតាមផាូវធមាជាត្ិគោយរានបញ្ហា និងមកទទួលគ្វគ្កាយ្្ម្មលជាធមាតា។រត្់នង
ិ កូន

រត្់ម្មន្ុខភាពលអ។រត្់មិនទន់ម្មនរដូវគៅគ ើយ គទ។ រត្់បាំគៅគោោះកូនលាយជាមួយនិងការផតលទ
់ ឹកគោោះគរគមៅតាមរូបមន្
ត្។រត្់មិនចង់គអាយម្មនគភ៌គ ើយ យា៉ៃងគហាចក៏គៅបានកនុងប៉ៃុនានឆ្នគាំ ្កាយគទៀត្ណដរ។អ្ត្ិថជ
ិ នគនោះមិនម្មនបញ្ហាអ្វីជាដុាំកាំភួន
និងមិនជក់បារីគទគហើ យរត្់ បាន្ត្ ប់គៅគធវើការហាត្់្បាែកនុងថានក់ហាត្់គហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺកាមគរាគ ឬម្មនគគនៀរ

គកា្ិកាម្មត្់្បូនមិនធមាតាគនោះគទ។រត្់ម្មនចាំែង់គធវើការពនារកាំគែើត្ គោយមិនចាំបាច់្ត្ូវចងចាំគរៀងរាល់ដថងឬចាំបាច់ចងចាំ
គរៀងរាល់គពលណដលរត្់្ត្ូវការរួមគភទជាមួយនិងបតីរប្់រត្់។ការពិនត្
ិ យបង្ហាញថាអ្វីទង
ាំ អ្្់្ុទធណត្ធមាតា។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យ មដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការម្របើ ថានំោក់ Depo provera ចំ ម្

ម្ភញៀវម្នោះ?

A

គាត់ និងឆាប់ មានលទធភាពមានកូ នដទៀតបនទប់ ពីឈប់ ដរបើ

B

Depo Provera មិ នមានផលបោះ
ទឹ កដោោះមាតយដ ើយ

ល់មិនលោដល់បរ ិមាណនិ ងរុ ណភាព

C

Depo Provera រតូវហាមម្របើ ម្បើោត់ ោនជំ ងឺរបកាច់

D

Depo Provera បម្ងកើនម្លបឿនម្ោយោត់ ឆ្ប់ ដល់ោយុអស់រដូ វ

E

Depo Proveraនិ ងម្ធវើម្ោយោត់ បម្ងកើនហានិ ភ័យនិ ងម្រោោះពុ កឆអឹង(osteoporose)

ោះ
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ស្ដ្ស្ដតី ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៤០ឆ្ន(ាំ ធ្លាប់ម្មនដផទគពាោះ២ដងនិង្្ម្មល២ដង)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនិត្យគ្កាយ
្្ម្មលកូនបាន៦្បាតហ៍។រត្់បាន្្ម្មលតាមផាូវធមាជាត្ិគោយរានបញ្ហា និងមកទទួលគ្វគ្កាយ្្ម្មលជាធមាតា។

រត្់នង
ិ កូនរត្់ម្មន្ុខភាពលអ។រត្់មិនទន់ម្មនរដូវគៅគ ើយ គទ។ រត្់បាំគៅគោោះកូនលាយជាមួយនិងការផតលទ
់ ឹកគោោះគរ
គមៅតាមរូបមនត។រត្់មិនចង់គអាយម្មនគភ៌គ ើយ យា៉ៃងគហាចក៏គៅបានកនុងប៉ៃុនានឆ្នគាំ ្កាយគទៀត្ណដរ។អ្ត្ិថិជនគនោះមិនម្មន

បញ្ហាអ្វីជាដុក
ាំ ាំភួននិងមិនជក់បារីគទគហើ យរត្់ បាន្ត្ ប់គៅគធវើការហាត្់្បាែកនុងថានក់ហាត្់គហើ យ។រត្់មិនម្មន្បវត្តិជាំងឺកាម

គរាគ ឬម្មនគគនៀរគកា្ិកាម្មត្់្បូនមិនធមាតាគនោះគទ។រត្់ម្មនចាំែង់គធវើការពនារកាំគែើត្ គោយមិនចាំបាច់្ត្ូវចងចាំគរៀងរាល់
ដថងឬចាំបាច់ចងចាំគរៀងរាល់គពលណដលរត្់្ត្ូវការរួមគភទជាមួយនិងបតីរប្់រត្់។ការពិនត្
ិ យបង្ហាញថាអ្វីទង
ាំ អ្្់្ុទធណត្ធមាតា។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្
ចំ ម្

A
B
C
D
E

ោះការម្របើ កងោក់ កុងសប
ន
ូ ន TCu 380A

ោះ ម្ភញៀវម្នោះ?

គាត់ និងមានហានិ ភ័យមានកូ នដរតសបូនរ ិតដតដកើ នដ
វាបងោដអាយមានការពនាដពលកនុងការរត
ដ ើងវ ិញ

ើង

ប់ មកមានលទធភាពបនតពូជ

កងោក់ កុនងសបូន TCu 380A មិ នដអាយដរបើ ចាំដ

ោះមាតយបាំ ដៅដោោះកូ នដទ

កងោក់ កុនងសបូន TCu 380A បដងោើនដអាយមានដរារសញ្ហាដថមដទៀតដបើ
គាត់ ធ្លលប់ មានការឈឺចាប់ ដពលមាន រដូ វឬមាន ménorragie
កងោក់ កុនងសបូន TCu 380A មិ នរតូវោក់ ដអាយគាត់ មុនដពលដដលគាត់
មានរដូ វដ ើងវ ិញដ ើយ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ ៤០ឆ្ន(ាំ ធ្លាប់ម្មនដផទគពាោះ២ដងនិង្្ម្មល២ដង)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យគ្កាយ្្ម្មលកូនបាន ៦
្បាតហ៍ ។រត្់បាន្្ម្មលតាមផាូវធមាជាត្ិគោយរានបញ្ហា និងមកទទួលគ្វគ្កាយ្្ម្មលជាធមាតា។រត្់និងកូនរត្់ម្មន្ុខភាពល្
អ្។រត្់មន
ិ ទន់ម្មនរដូវគៅគ ើ យ គទ។ រត្់បគាំ ៅគោោះកូនលាយជាមួយនិងការផតលទ
់ ក
ឹ គោោះគរគមៅតាមរូបមនត។រត្់មិនចង់គអាយម្មន

គភ៌គ ើ យ យា៉ៃង គហាចក៏គៅបានកនុងប៉ៃន
ុ ា នឆ្នគាំ ្កាយគទៀត្ណដរ។អ្ត្ិថជ
ិ នគនោះមិនម្មនបញ្ហាអ្វីជាដុាំកភ
ាំ ួននិងមិនជក់បារីគទគហើ យរត្់ បាន្ត្
ប់គៅគធវើការហាត្់្បាែកនុងថានក់ហាត្់គហើ យ។រត្់មន
ាំ ឺកាមគរាគ ឬម្មនគគនៀរគកា្ិ កាម្មត្់្បូនមិនធមាតាគនោះគទ។រត្់
ិ ម្មន្បវត្តិជង

ម្មនចាំែង់គធវើការពនារកាំគែើត្ គោយមិនចាំបាច់្ត្ូវចងចាំគរៀងរាល់ដថងឬចាំបាច់ចងចាំគរៀងរាល់គពលណដលរត្់្ត្ូវការរួមគភទជាមួយនិងប្
ត្ីរប្់រត្់។ការពិនត្
ិ យបង្ហាញថាអ្វីទង
ាំ អ្្់្ុទធណត្ធមាតា។

ស្តសរីសួរអនកពី បញ្ញ
ហ វោះកាត់ បញ្ឈប់ កំម្ណ្ើតកនុងម្ពលអនគត។ម្តើ របម្យាគខាង ម្រកាមណា
មួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការម្ធវើការវោះកាត់ ចងនដសបូន (ligature tubaire )ឬវោះកាត់ ចងផលូវ

បងហូរម្មជី វ ិតម្ឈាមល (Vasectomie)

A

Vasectomieជាធមមាដធវើនិងកដនលងពិ ដរគាោះជាំ ងឺដរតដោយដរបើ ថ្ននាំសឹក
ព

B

Vasectomieនិ ងligature tubaire នដពលបចចុបបននដនោះអយនិ ងអាចមានកូ នដ
ដស់

C

Vasectomie បដងោើនហានិ ភ័យមហារ ីក prostate

D

Ligature tubaires បដងោើនហានិ ភ័យដកើ តមានកូ នដរតសបូន

E

Vasectomie បនថយការមានចាំ ណង់ ផូវដភទ
ល
មុ ែអរដអាយលឹងាដ
ដភទ

ើងវ ិញ

ើងរ ឹង និ ងសដរមើ បផលូវ
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ៣៤ឆ្ន ាំ ជាគភញៀវច្់រប្់អ្នក បានមកកណនាងគធវើការរប្់អ្នកគដើមបីណឆក្ាំពាធឈាមជាធមាតា។ ថាីៗគនោះ
រត្់្ត្ូវបានគធវើគរាគវិនិចយ
ឆ ័ ថាម្មនជាំងឺគលើ្្ាំពាធឈាមនិងទឹកគនមណផអម។ការគ្បើថាន ាំ រប្់រត្់រួមម្មន
metformine, hydrochlorothiazideនិងជាំពូកជីវជាត្ិ។្ាំពាធឈាមរត្់ដថង គនោះ គឺ១៥០/១០០ mmHg និង
BMI ( body mass Index) រប្់រត្់៣០។ នគពលបចចុបបននរត្់គៅ្កមាផូ វគភទជាមួ
ា
យបតីរប្់រត្់គៅគ ើយ
គោយគ្បើមគធាបាយធមាជាត្ិ (méthode de rythme) ណត្មួយមុខគត្់។ រត្់បានរាយការែ៍ ថារដូវរប្់រត្់
មិនគទៀងទត្់គទ ចគនាោះពី២០គៅ៤៥ដថង។ គភញៀវម្មនការបារមភពីហានិភយ
័ ណដលគកើ ត្គ ើង គោយស្ទរអ្័រម៉ៃូនពនារ
កាំគែើត្ណដលអាចប៉ៃោះពាល់ដល់ការគ្បើ្បា្់ថាន ព
ាំ ាបាលជាំងឺរប្់រត្់។រត្់មិនចង់ម្មនគភ៌គៅកនុងប៉ៃុនានឆ្នគាំ នោះគទ។
អនកផរល់ម្យាបល់ម្ោយោតម្ធវើទំងអស់ម្លើកមលងមតៈ

A
B
C
D
E

ម្ធវើការហាត់ របាណ្ម្ោយបានម្រចើ ននែងកុងសបា
ន
រ ហ៍

ហូកចុ កោហារសមបូណ្៌ជាតិ សរនសនិងោនជាតិ ខាលញ់តិច

បនរការអនុ វតរមម្ធាម្យាបាយពនារកំ ម្ណ្ើតកំ ម្ណ្ើតធមមជាតិ(méthode de
rythme/Calender method)
រតូវពិ ោរណាពី ការម្របើ កងោក់ កុងសប
ន
ូ ន( TCu 380A)

រតូវពិ ោរណាពី ការម្របើ កងោក់ ម្រកាមមសបក( Progestin implant)
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ៣៤ឆ្ន ាំ ជាគភញៀវច្់រប្់អ្នក បានមកកណនាងគធវើការរប្់អ្នកគដើមបីណឆក្ាំពាធឈាមជាធមាតា។ ថាីៗគនោះរត្់្ត្ូវបាន
គធវគើ រាគវិនច
ឆ ័ ថាម្មនជាំងគឺ លើ្្ាំពាធឈាមនិងទឹកគនមណផអម។ការគ្បើថាន ាំ រប្់រត្់រួមម្មន metformine,
ិ យ
hydrochlorothiazideនិងជាំពូកជីវជាត្ិ។្ាំពាធឈាមរត្់ដថង គនោះ គឺ១៥០/១០០ mmHg និងBMI ( body mass Index)
រប្់រត្់៣០។ នគពលបចចុបបននរត្់គៅ្កមាផូ វគភទជាមួ
ា
យបតីរប្់រត្់គៅគ ើយគោយគ្បើមគធាបាយធមាជាត្ិ (méthode

de rythme) ណត្មួយមុខគត្់។ រត្់បានរាយការែ៍ ថារដូវរប្់រត្់មិនគទៀងទត្់គទ ចគនាោះពី២០គៅ៤៥ដថង។ គភញៀវម្មនការ

បារមភពីហានិភយ
័ ណដលគកើ ត្គ ើង គោយស្ទរអ្័រម៉ៃូនពនារកាំគែើត្ណដលអាចប៉ៃោះពាល់ដល់ការគ្បើ្បា្់ថានព
ាំ ាបាលជាំងឺរប្់រត្់។
រត្់មិនចង់ម្មនគភ៌គៅកនុងប៉ៃុនានឆ្នគាំ នោះគទ។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការម្របើ របាស់មម្ធាបាយពនារ

កំ ម្ណ្ើត ម្ោយម្របើ របាំង(methode type barrière) ?

A

Diaphragme រតូវោក់ យងដហាចដស់ដអាយបាន២៤ដមាងមុ នដធវើការ
រួមដភទ

B

Cupule cervical (FemCap) មានរបសិទិ ធភាពតិ ចចាំ ដ
ស្ដសតីដដលមិ នទ្វន់ មានកូន

C

FemCap មានអារាបរាជ័ យដោយមានកូ នតិ ចជាង Diaphragme

D

មដធាបាយរបាាំងមិ នមានសុវតថិភាពសាំរាប់ ស្ដសតីដដលមានផលវ ិបាក
ដវជជស្គស្ដសតដទ

E

ស្ដសតីដដលរបតិ កមមជាមួ យជាតិ ដតស៌(ូ Latex) មិ នរតូវដរបើ FemCap ឬ
Lea’s Shield ដ ើយ

ោះស្ដសតីធ្លលប់ មានកូ នដធៀបជាមួ យ
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ស្ដ្គតី កាងម្មនក់ណដលម្មនការបារមភគ្ចើនម្មនអាយុ២១ឆ្ន(ាំ មិនណដលម្មនដផទគពាោះ)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងរឺ ប្់គលាក/គលាកស្្ីគៅ
្ពឹកដថងអ្ង្ហគរ។រត្់បាន្បាប់ថារត្់បានរួមគភទជាមួយ្ងារកាលពីយប់ដថង្្ុ ក។ គគបានគ្បើគស្ស្ទម អ្នម័យណដរណត្វបាន
រណហក។ ការរួមគភទកាលពីគលើកមុនៗណត្ងណត្បានគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ។ រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មន្បណហលជា៣្បាតហ៍មុន
គហើ យ ម្មនដូចធមាតាទាំងបរិម្មែ ទាំងរយៈគពល។ រត្់្ត្ូវបានគគគអាយថានប
ាំ ង្ហអក់កាំគែើត្មួយបនទោះគៅគពលណដលរត្់គៅគធវើ
ការពិគ្រោះណផនកគរាគស្ដ្តីកាលពី ២ ្បាតហ៍មុន ណត្រត្់មិនម្មនឱកា្ចប់គផតើមគ្បើវគ ើយ។រត្់នង
ិ ្ត្ូវអ្នតរធ្លនគបើរត្់ម្មនដផទ
គពាោះ។រត្់ជាអ្នកជក់បារីគ្ចើនបាំផុត្(២កញ្ច ប់កុ ង១ដថង
ន
)ណត្គទោះ ជាយា៉ៃងគនោះកតីរត្់មិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពគទ រត្់មិនម្មនធ្លាក់
ឈាមឬស្ទរុប្ញ្ហាអ្វីគ ើយ គហើ យការពិនត្
ិ យគឃើញអ្វីៗធមាតាទាំងអ្្់។លទធផលគ្កាយបាំផុត្ដន Pap Smear និងការរក
gonococcus/ Chlamydia គឺធមាតា។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះការម្របើ ថានំរោប់ ពនារកំ ម្ណ្ើតបនាន់ (

ECP )?

A

ECPs មិ នោចម្របើ បានពី ម្រ

ោះការរួមម្ភទបានហួសពី៧២ម្ោ៉ា ងរួចម្ៅម្ហើយ

B

ECPs មិ នោចម្របើ បានម្រ

ោះោត់ ជាអនកជក់ បារ ីម្រចើ ន

C

ECPs ោចផរល់តាមការពិ ម្រោោះតាមទូ រស័ពាដល់ម្ភញៀវម្ោយមិ នបាច់ ម្ធវើការពិ និតយ

D

ECPs មិ នគបបីរតូវម្របើ ម្បើ ម្តសរ Pap Smear ឬ gonococcus/Chlamydia មិ នធមមតា

E

ECPs មិ នោចម្របើ ម្ពលោនគភ៌ ម្រ

ោះវាជាថានំរ ំលូតកូ ន

190

ស្ដ្គតី កាងម្មនក់ណដលម្មនការបារមភគ្ចើនម្មនអាយុ២១ឆ្ន(ាំ មិនណដលម្មនដផទគពាោះ)បានមកបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងរឺ ប្់គលាក/គលាកស្្ីគៅ
្ពឹកដថងអ្ង្ហគរ។រត្់បាន្បាប់ថារត្់បានរួមគភទជាមួយ្ងារកាលពីយប់ដថង្្ុ ក។ គគបានគ្បើគស្ស្ទម អ្នម័យណដរណត្វបាន
រណហក។ ការរួមគភទកាលពីគលើកមុនៗណត្ងណត្បានគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យ។ រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មន្បណហលជា៣្បាតហ៍មុន
គហើ យ ម្មនដូចធមាតាទាំងបរិម្មែ ទាំងរយៈគពល។ រត្់្ត្ូវបានគគគអាយថានប
ាំ ង្ហអក់កាំគែើត្មួយបនទោះគៅគពលណដលរត្់គៅគធវើ
ការពិគ្រោះណផនកគរាគស្ដ្តីកាលពី ២ ្បាតហ៍មុន ណត្រត្់មិនម្មនឱកា្ចប់គផតើមគ្បើវគ ើយ។រត្់នង
ិ ្ត្ូវអ្នតរធ្លនគបើរត្់ម្មនដផទ
គពាោះ។រត្់ជាអ្នកជក់បារីគ្ចើនបាំផុត្(២កញ្ច ប់កុ ង១ដថង
ន
)ណត្គទោះ ជាយា៉ៃងគនោះកតីរត្់មិនម្មនបញ្ហា្ុខភាពគទ រត្់មិនម្មនធ្លាក់
ឈាមឬស្ទរុប្ញ្ហាអ្វីគ ើយ គហើ យការពិនត្
ិ យគឃើញអ្វីៗធមាតាទាំងអ្្់។លទធផលគ្កាយបាំផុត្ដន Pap Smear និងការរក
gonococcus/ Chlamydia គឺធមាតា។

ម្តើការអធិ បាយណាមដលលអជាងម្គចំ ម្

ោះផលប៉ា ោះ

ល់មុននិ ងផរល់ ECPs ដល់ស្តសរី?

A

ស្តសរីមដលោនចំ ណ្ង់ ឈប់ ម្របើ មធាបាយពនារកំ ម្ណ្ើត

B

ស្តសរីមដលមិ នចូ លចិ តរម្របើ ម្ស្ាមអនម័ យ

C

ស្តសរីចូលចិ តរម្របើECPs ម្ពលមដលោត់ រតូវការ

D

ម្ពលោរតាោនគភ៌)មិ នតាមរបាថានចុ ោះែយ

E

ស្តសរីមដលោនោរតាឆលងជំ ងឺកាមម្ោគខពស់
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អ្នកបានទទួលទូរ្័ពទគៅគម្ម៉ៃង៣ភាឺពីគភញៀវធ្លាប់មកពិនត្
ា ុ ងគពាោះគផតើ
ិ យដផទគពាោះម្មនក់ណដលបារមភគោយរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាម និងឈឺខួ លកន
មតាាំងពីបុន
៉ៃ ា នគម្ម៉ៃងមុនគនោះ។គភញៀវគនោះម្មនគភ៌៤ដងរួចមកគហើ យណដល្ុទធណត្ម្មនណផនការ។ រត្់ធ្លាប់្រា
ាំ លតាមផាូវធមាជាត្ិ មិន
ម្មនផលវិបាក២ដង និងធ្លាប់គធវើការរាំលូត្មតងរួចមកគហើ យ។ ការពិនត្
ិ យដផទគពាោះកនាងមកម្មន្ភាពជាធមាតាមិនម្មនផលវិបាកអ្វី
គ ើយ។ កាលពី២្បាតហ៍មុន អ្នកបានគធវើការពិនត្
ិ យគោយគអ្កូ បញ្ហជក់ថាគភ៌គនោះម្មនអាយុ៦្បាតហ៍ កូនគៅកនុងដផទធមាតា។

រត្់មិនម្មន្គុនគៅត ចគង្ហអរ កអួត្ ញាក់ ឈឺកាល ហត្់ហត្
ា កនុងគពាោះគចោះណត្គកើ នគ ើង ណត្
ឺ ឬឈឹដដនិង្ទូងគ ើយ។ការឈឹខួ ល

រត្់បាន្គប់្គងការឈឺចប់គនោះគោយោក់្អាំទឹកគៅត។ រត្់បានរាយការែ៍ថារត្់ បានគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យអ្្់៣បនទោះមកគហើ យ
រយៈគពល៦គម្ម៉ៃងដនការធ្លាក់ឈាមចុងគ្កាយគនោះណត្មិនគជាកណា្់ណាគទ។គភញៀវគៅផទោះជាមួយស្ទវមីរត្់ គហើ យជាគភញៀវណដល
ធ្លាប់ស្ទគល់រនផងណដរ។អ្នកទាំង២ម្មនការបារមភខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹងថាគត្ើ្ត្ូវគធវើអ្វីគទៀត្។

អនកផរល់ឱ្វាទដល់ម្ភញៀវម្ោយ៖

A

មកបនាប់ពិម្រោោះរបស់អនកសិនម្ៅម្ពលរពលឹមម្ដើ មបីម្ធវើការវាយតនមល

B

ម្លប Ibuprofenខលោះនិ ងជួ បោនម្ៅម្ពលរតូវមកពិ និតយនផាម្

C

រតូវមកបនាប់សម្គង្វគោះបនាន់ ភាលមម្រ

D

រតូវមកបនាប់សម្គង្វគោះបនាន់ ភាលមម្រ

E

ទូ រស័ពាម្ៅរគូម្ពទយមផនកសមភពម្ោគស្តសរីម្ដើ មបីម្ធវើការណាត់ ពីម្រោោះជំ ងឺម្រដ

ោះម្លើកម្រកាយ

ោះសងស័យថាជាគភ៌ ម្រដសបូន

ោះរតូវម្ធវើការម្បើ កបារសំោតសបូនភាលម
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អ្នកបានទទួលទូរ្័ពទគៅគម្ម៉ៃង ៣ភាឺពីគភញៀវធ្លាប់មកពិនត្
ា ុ ងគពាោះគផតើមតាាំងពី
ិ យដផទគពាោះម្មនក់ណដលបារមភគោយរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាម និងឈឺខួ លកន
ប៉ៃន
ុ ា នគម្ម៉ៃង មុនគនោះ។គភញៀវគនោះម្មនគភ៌ ៤ដងរួចមកគហើ យណដល្ុទធណត្ម្មនណផនការ។ រត្់ធ្លាប់្ាំរាលតាមផាូវធមាជាត្ិ មិនម្មនផលវិបាក២

ដង និងធ្លាប់គធវើការរាំលូត្មតងរួចមកគហើ យ។ ការពិនត្
ិ យដផទគពាោះកនាងមកម្មន្ភាពជាធមាតាមិនម្មនផលវិបាកអ្វីគ ើយ។ កាលពី ២្បាតហ៍
មុន អ្នកបានគធវើការពិនត្
ិ យគោយគអ្កូ បញ្ហជក់ថាគភ៌គនោះម្មនអាយុ ៦្បាតហ៍ កូនគៅកនុងដផទធមាតា។រត្់មន
ិ ម្មន្គុនគៅត ចគង្ហអរ កអួត្ ញាក់
ឈឺកាល ហត្់ហឺត្ ឬឈឹដដនិង្ទូងគ ើ យ។ការឈឹខួ ាល កនុងគពាោះគចោះណត្គកើ នគ ើង ណត្រត្់បាន្គប់្គងការឈឺចប់គនោះគោយោក់្អាំ
ទឹកគៅត។ រត្់បានរាយការែ៍ថារត្់ បានគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យអ្្់ ៣បនទោះមកគហើ យ រយៈគពល៦គម្ម៉ៃង ដនការធ្លាក់ឈាមចុងគ្កាយគនោះណត្

មិនគជាកណា្់ណាគទ។គភញៀវគៅផទោះជាមួយស្ទវមីរត្់ គហើ យជាគភញៀ វណដលធ្លាប់ស្ទគល់រនផងណដរ។អ្នកទាំង ២ម្មនការបារមភខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹង
ថាគត្ើ ្ត្ូវគធវើអ្គវី ទៀត្។

ស្តសរីម្នោះម្ធវើតាមឱ្វាទរបស់ម្លាក/ម្លាកស្សី។នែងម្រកាយមកម្ទៀតអនកបានជួបស្តសរីម្នោះនិ ងាវមី ោត់
ម្ៅបនាប់ពិម្រោោះ។ោត់ហូរទឹកមភនកមតសងប់។កំម្ៅខលួនោត់គឺ 98.4oF សំ

ធឈាម១២០/៨០ mmHg

ជីពចរ៨០/នទី និងចង្វវក់ដម្ងហើមោត់១៦ដង/នទី។ោត់បានោយការណ្៍ថាតាំងពីោត់បាននិយាយ
ជាមួយអនកោត់សម្ងកតម្ឃើញោនធ្លលក់ដុំឈាមបនរិចមតមិនម្ឃើញោនាច់ អី ម្វ ទ។ោត់ ម្ៅមតោន
ការចុកខមួលមផនកម្រកាយម្

ោះរបស់ោត់។អនកបានម្ធវើការពិនិតយម្ោយម្របើចំពុោះទម្ហើយបានពិ និតយ

ម្ឃើញោនឈាមម្ៅកនុងទវរោសនិងោនាច់ ជាលិកាម្ចញម្ៅនឹងរនធោត់ សបូនមដលចំ ហ។ការ
លូកនិងាាបបញ្ញ
ជ ក់ថាសបូនោនទំហំម្សមើោយុគភ៌ ៦សបារហ៍និងឈឺបនរិចមតមិនោនសញ្ញដរលាក
ម្ស្ាមម្

ោះម្ទ។ម្ោគវ ិនិច័យ
ឆ មដលោចរតូវជាងម្គគឺ់ៈ

A

គំ ោមរលូត

B

កំ ពុងរលូត

C

រលូតម្ពញម្លញ

D

រលូតមិ នម្ពញម្លញ

E

រលូតម្ោយម្ជៀសមិ នបាន
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អ្នកបានទទួលទូរ្័ពទគៅគម្ម៉ៃង៣ភាឺពីគភញៀវធ្លាប់មកពិនត្
ា ុ ងគពាោះគផតើ
ិ យដផទគពាោះម្មនក់ណដលបារមភគោយរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាម និងឈឺខួ លកន
មតាាំងពីបុន
៉ៃ ា នគម្ម៉ៃងមុនគនោះ។គភញៀវគនោះម្មនគភ៌៤ដងរួចមកគហើ យណដល្ុទធណត្ម្មនណផនការ។ រត្់ធ្លាប់្រា
ាំ លតាមផាូវធមាជាត្ិ មិន
ម្មនផលវិបាក២ដង និងធ្លាប់គធវើការរាំលូត្មតងរួចមកគហើ យ។ ការពិនត្
ិ យដផទគពាោះកនាងមកម្មន្ភាពជាធមាតាមិនម្មនផលវិបាកអ្វី
គ ើយ។ កាលពី២្បាតហ៍មុន អ្នកបានគធវើការពិនត្
ិ យគោយគអ្កូ បញ្ហជក់ថាគភ៌គនោះម្មនអាយុ៦្បាតហ៍ កូនគៅកនុងដផទធមាតា។

រត្់មិនម្មន្គុនគៅត ចគង្ហអរ កអួត្ ញាក់ ឈឺកាល ហត្់ហត្
ា កនុងគពាោះគចោះណត្គកើ នគ ើងណត្រត្់
ឺ ឬឈឹដដនិង្ទូងគ ើយ។ការឈឹខួ ល
បាន្គប់្គងការឈឺចប់គនោះគោយោក់្អាំទឹកគៅត។ រត្់បានរាយការែ៍ថារត្់ បានគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យអ្្់៣បនទោះមកគហើ យ រ

យៈគពល៦គម្ម៉ៃងដនការធ្លាក់ឈាមចុងគ្កាយគនោះណត្មិនគជាកណា្់ណាគទ។គភញៀវគៅផទោះជាមួយស្ទវមីរត្់ គហើ យជាគភញៀវណដល
ធ្លាប់ស្ទគល់រនផងណដរ។អ្នកទាំង២ម្មនការបារមភខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹងថាគត្ើ្ត្ូវគធវើអ្វីគទៀត្។

ចំ ណ្ុចខាងម្រកាមសុទធមតជាយុទធាស្តសររគប់ រគងរតឹ មរតូវម្លើកមលងមតៈ

A

ម្ធវើការរគប់ រគងម្ោយរង់ោំ

B

បូ មយកកូ នម្ចញ

C

រគប់ រគងម្ោយម្របើ misoprostolោក់ តាមរនធទវរ

D

វោះម្បើ កម្

E

ម្ធវើរង្វវស់ Bêta HCG

ោះម្ដើមបីម្ធវើការរុករកម្មើ ល
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អ្នកបានទទួលទូរ្័ពទគៅគម្ម៉ៃង ៣ភាឺពីគភញៀវធ្លាប់មកពិនត្
ា ុ ងគពាោះគផតើមតាាំងពី
ិ យដផទគពាោះម្មនក់ណដលបារមភគោយរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាម និងឈឺខួ លកន
ប៉ៃន
ុ ា នគម្ម៉ៃង មុនគនោះ។គភញៀវគនោះម្មនគភ៌ ៤ដងរួចមកគហើ យណដល្ុទធណត្ម្មនណផនការ។ រត្់ធ្លាប់្ាំរាលតាមផាូវធមាជាត្ិ មិនម្មនផលវិបាក២

ដង និងធ្លាប់គធវើការរាំលូត្មតងរួចមកគហើ យ។ ការពិនត្
ិ យដផទគពាោះកនាងមកម្មន្ភាពជាធមាតាមិនម្មនផលវិបាកអ្វីគ ើយ។ កាលពី ២្បាតហ៍
មុន អ្នកបានគធវើការពិនត្
ិ យគោយគអ្កូ បញ្ហជក់ថាគភ៌គនោះម្មនអាយុ ៦្បាតហ៍ កូនគៅកនុងដផទធមាតា។រត្់មន
ិ ម្មន្គុនគៅត ចគង្ហអរ កអួត្ ញាក់
ឈឺកាល ហត្់ហឺត្ ឬឈឹដដនិង្ទូងគ ើ យ។ការឈឹខួ ាល កនុងគពាោះគចោះណត្គកើ នគ ើងណត្រត្់ បាន្គប់្គងការឈឺចប់គនោះគោយោក់្អាំ
ទឹកគៅត។ រត្់បានរាយការែ៍ថារត្់ បានគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យអ្្់ ៣បនទោះមកគហើ យ រយៈគពល៦គម្ម៉ៃង ដនការធ្លាក់ឈាមចុងគ្កាយគនោះណត្

មិនគជាកណា្់ណាគទ។គភញៀវគៅផទោះជាមួយស្ទវមីរត្់ គហើ យជាគភញៀ វណដលធ្លាប់ស្ទគល់រនផងណដរ។អ្នកទាំង ២ម្មនការបារមភខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹង
ថាគត្ើ ្ត្ូវគធវើអ្គវី ទៀត្។
ម្ភញៀវយកជម្រមើសការរគប់រគងម្ោយរង់ោំ។ោត់បានវ ិលរតឡប់មកជួបអនកកនុង២សបារហ៍ម្រកាយម្ដើមបីម្ធវើការ
វាយតនមលមរងម្ទៀត។ោត់ ោយការណ្៍ថាោនធ្លលក់ជាលិកាម្ៅ៤៨ ម្ោ៉ា ងម្រកាយមដលអនកបានពិ និតយោត់ ម្ៅ
បនាប់ពិម្រោោះ។តាំងពីម្នោះមកោត់ ោនការធ្លលក់ឈាមតិចតួចម្ហើយសញ្ញដោនគភ៌របស់ោត់ដូចជាចម្ង្វអរ
ម្ឡើងម្ោោះបានបាត់ម្ៅវ ិញ។ការពិនិតយ ម្ោយម្អកូ បានបង្វហញថានផាសបូនម្ៅរកាស់ោនសភាព hétérogène
និងមិ នោនម្ឃើញអវីបញ្ញ
ជ ក់ថាោនកូនម្ៅកនងសប
ុ
ូ នម្ទ។ម្តើម្ៅម្ពលមដលោត់មកបនាប់ពិម្រោោះ អនកគួរ
ពិភាកាអំពីអីវ?

A

តរមូវការដធវើការបូ មសាំអាតនផទសបូនដដើ មបីយកកាំ ដទចរភ៌ ដដលដៅសល់

B

តរមូវការដធវើដតសតទឹកដនមដោយដរបើ ដតសតដដលរ ាំដញាចខ្លាំងដដើ មបីវាយតនមលថ្នពិ តជា
កូ នបានធ្លលក់ អស់

C

អារមមណ៍គាត់ និងររួស្គរពី ការបាត់ បង់ កូនដនោះ ដ ើយដទ្វោះជាគាត់ ចង់ បានឬមិ នចង់
បានកូ នដទៀត ដយើងរតូវពិ និតយដ ើងវ ិញពី លទធភាពដធវើការពនារកាំ ដណើត។

D

ការពិ និតយដផនក génétique ទ្វាំងស្សុងដដើ មបីវាយតនមលពីមូលដ

E

ជាការលោមិនរតូវពិ ភាកាពី ដរឿងកូ នែូ ចដទពី ដរ
ពិ ភាកាពី ពញ្ហ
ា ដនោះយូរតដៅ ដទៀត។

តុ ននការលូតកូ នដនោះ

ោះអាចនាំដអាយមានការ
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អ្នកបានទទួលទូរ្័ពទគៅគម្ម៉ៃង៣ភាឺពីគភញៀវធ្លាប់មកពិនត្
ា ុ ងគពាោះគផតើ
ិ យដផទគពាោះម្មនក់ណដលបារមភគោយរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាម និងឈឺខួ លកន
មតាាំងពីបុន
៉ៃ ា នគម្ម៉ៃងមុនគនោះ។គភញៀវគនោះម្មនគភ៌៤ដងរួចមកគហើ យណដល្ុទធណត្ម្មនណផនការ។ រត្់ធ្លាប់្រា
ាំ លតាមផាូវធមាជាត្ិ មិន
ម្មនផលវិបាក២ដង និងធ្លាប់គធវើការរាំលូត្មតងរួចមកគហើ យ។ ការពិនត្
ិ យដផទគពាោះកនាងមកម្មន្ភាពជាធមាតាមិនម្មនផលវិបាកអ្វី
គ ើយ។ កាលពី២្បាតហ៍មុន អ្នកបានគធវើការពិនត្
ិ យគោយគអ្កូ បញ្ហជក់ថាគភ៌គនោះម្មនអាយុ៦្បាតហ៍ កូនគៅកនុងដផទធមាតា។

រត្់មិនម្មន្គុនគៅត ចគង្ហអរ កអួត្ ញាក់ ឈឺកាល ហត្់ហត្
ា កនុងគពាោះគចោះណត្គកើ នគ ើង ណត្
ឺ ឬឈឹដដនិង្ទូងគ ើយ។ការឈឹខួ ល

រត្់បាន្គប់្គងការឈឺចប់គនោះគោយោក់្អាំទឹកគៅត។ រត្់បានរាយការែ៍ថារត្់ បានគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យអ្្់៣បនទោះមកគហើ យ
រយៈគពល៦គម្ម៉ៃងដនការធ្លាក់ឈាមចុងគ្កាយគនោះណត្មិនគជាកណា្់ណាគទ។គភញៀវគៅផទោះជាមួយស្ទវមីរត្់ គហើ យជាគភញៀវណដល
ធ្លាប់ស្ទគល់រនផងណដរ។អ្នកទាំង២ម្មនការបារមភខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹងថាគត្ើ្ត្ូវគធវើអ្វីគទៀត្។
ម្តើរបម្យាគណាខាងម្រកាមមដលជាដំណាក់កាលបនាប់កុងការរគប់
ន
រគងសភាពការណ្៍ម្នោះ?

A

អបអរស្គទរដល់ដភញៀវនិ ងដធវើកមមវ ិធី ដត់ ជួបពិ និតយដថទ្វាំនផទដ

B

ស្គកសួរដភញៀវអាំ ពីអារមមណ៍គាត់ ពីដរឿងមាននផទដ

C

និ យយថ្នការពិ និតយរកសញ្ហាមានរភ៌ ដោយពិ និតយទឹ កដនមអាចមិ ន
ចាស់ ទ្វមទ្វរការពិ និតយរកកនុងដសរូមដទៀតដដើ មបីបញ្ហ
ជ ក់ ពីដរារវ ិនិ ច័ យ
ឆ

D
E

ោះ

ោះ

របាប់ ដអាយនងរត ប់ ដៅផទោះដធវើការពិ ចារដនិ ងរត
ដរតៀមែលួនជា ដស្សចដដើមបីនិយយ

ប់ មកជួ បដយើងវ ិញដពលនង

បញ្ូជ ននងដៅដធវើដអកូ ដដើមបីបញ្ហ
ជ ក់ ដអាយបានចាស់ពីអាយុរភ៌
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អ្នកបានទទួលទូរ្័ពទគៅគម្ម៉ៃង៣ភាឺពីគភញៀវធ្លាប់មកពិនត្
ា ុ ងគពាោះគផតើ
ិ យដផទគពាោះម្មនក់ណដលបារមភគោយរត្់ម្មនធ្លាក់ឈាម និងឈឺខួ លកន
មតាាំងពីបុន
៉ៃ ា នគម្ម៉ៃងមុនគនោះ។គភញៀវគនោះម្មនគភ៌៤ដងរួចមកគហើ យណដល្ុទធណត្ម្មនណផនការ។ រត្់ធ្លាប់្រា
ាំ លតាមផាូវធមាជាត្ិ មិន
ម្មនផលវិបាក២ដង និងធ្លាប់គធវើការរាំលូត្មតងរួចមកគហើ យ។ ការពិនត្
ិ យដផទគពាោះកនាងមកម្មន្ភាពជាធមាតាមិនម្មនផលវិបាកអ្វី
គ ើយ។ កាលពី២្បាតហ៍មុន អ្នកបានគធវើការពិនត្
ិ យគោយគអ្កូ បញ្ហជក់ថាគភ៌គនោះម្មនអាយុ៦្បាតហ៍ កូនគៅកនុងដផទធមាតា។

រត្់មិនម្មន្គុនគៅត ចគង្ហអរ កអួត្ ញាក់ ឈឺកាល ហត្់ហត្
ា កនុងគពាោះគចោះណត្គកើ នគ ើងណត្រត្់
ឺ ឬឈឹដដនិង្ទូងគ ើយ។ការឈឹខួ ល
បាន្គប់្គងការឈឺចប់គនោះគោយោក់្អាំទឹកគៅត។ រត្់បានរាយការែ៍ថារត្់ បានគ្បើ្ាំ ីអ្នម័យអ្្់៣បនទោះមកគហើ យ រ

យៈគពល៦គម្ម៉ៃងដនការធ្លាក់ឈាមចុងគ្កាយគនោះណត្មិនគជាកណា្់ណាគទ។គភញៀវគៅផទោះជាមួយស្ទវមីរត្់ គហើ យជាគភញៀវណដល
ធ្លាប់ស្ទគល់រនផងណដរ។អ្នកទាំង២ម្មនការបារមភខាាង
ាំ គហើ យចង់ដឹងថាគត្ើ្ត្ូវគធវើអ្វីគទៀត្។

ជម្រមើ សននម្ភញៀវោនគភ៌ រម
ួ ោនដូ ចមដលម្រៀបោប់ ខាងម្រកាមម្លើកមលងមតៈ
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A

បនររកាគភ៌ និងកាលយម្ៅជាោតាបី តា

B

បនររកាគភ៌ និងម្រៀបចំ ការផរល់កូនម្ោយម្គ

C

បញ្ចប់ គភ៌ ម្ោយទោលក់ កូនម្ោលម្ោយម្របើ ថានំ

D

បញ្ចប់ គភ៌ ម្ោយទោលក់ កូនម្ោលម្ោយម្ធវើការបូ ម

E

ម្ធវើអី វៗដូ ចម្រៀបោប់ ខាងម្លើម្ោយឈរម្លើការសម្រមចចិ តររបស់នដគូ នង

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ២៤ឆ្នម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាិត្ដលា។ ស្ដ្តីបាន
ត្អូញណត្អរថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវើការពិនត្
ិ យគយើងបានរកគឃើញស្ទខា
្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅ

ខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវគើ ត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គអ្
ឺ វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថា
រត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងកា
ឺ មគរាគគ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។

ម្តើអីវមដលជាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយសមស្សបជាងម្គសរោប់ ម្ភញៀវម្នោះ?

A

រលាកមខនងម្

ោះម្វៀនស្សួចស្ាវ

B

ជំ ងឺរលាកោងរតោកស្សួចស្ាវ(PID)

C

រលាកោត់ សបូនោមនផលវ ិបាក

D
E
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ោនគភ៌ ម្រដសបូន

គំ ោមរលូត

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ២៤ឆ្នម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាិត្ដលា។ គភញៀវបានទូល
ទ្់ថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវើការពិនត្
ិ យគយើងបានរកគឃើញស្ទខា

្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅ
ខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវើគត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គឺអ្វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថា
រត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងកា
ឺ មគរាគគ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។

ម្តើអីវខាងម្រកាមមដលជាអនរោគមសមស្សបសរោប់ ម្ភញៀវម្នោះ?
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A

ម្ោយម្ភញៀវសំោកម្ពទយម្ដើ មបីម្ធវើការពាបាលម្ោយម្របើ ថានំោក់

B

ម្ោយម្ភញៀវសំោកម្ពទយម្ដើ មបីម្ធវើការម្ោោះម្

C

ោប់ ម្ផរើមម្ធវើការពាបាលម្ៅមផនកជមងឺម្រដនិ ងម្ធវើការណាត់ ជួបកនុង២៤ម្ោ៉ា ង

ោះពិ និតយភាលម

D

ោប់ ម្ផរើមម្ធវើការពាបាលម្ៅមផនកជមងឺម្រដនិ ងម្ធវើការណាត់ ជួបកនុង១សបារហ៍

E

ោប់ ម្ផរើមម្ធវើការពាបាលម្ៅមផនកជមងឺម្រដនិ ងម្ធវើការណាត់ ជួបម្បើ ោត់ មិនបានធូ រ
ស្ាល

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ២៤ឆ្នម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាិត្ដលា។ គភញៀវបានទូល
ទ្់ថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវកា
ើ រពិនត្
ិ យគយើងបានរកគឃើញស្ទខា

្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅ
ខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវើគត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គឺអ្វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថា
រត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងកា
ឺ មគរាគគ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។

ម្បើការម្ោយសំោកម្ពទយជាជម្រមើ សសំោប់ ម្ភញៀវ ម្តើ ជំពូកថានំោក់ ខាងម្រកាមណាមួ យមដលជា
ជម្រមើ សទី១ ោចទទួ លយកបានចំ ម្

A

ោះាានភាពម្ភញៀវម្នោះ?

ampicilline និ ង gentamycine ោក់ តាមសនស

200

B

cefoxitin តាមសរនសនិ ង doxycycline ម្លបតាមោត់

C

IV Ceftriaxone មតមួ យមុ ខ

D

IV Ciprofloxacin មតមួ យមុ ខ

E

IV Ampicilline មតមួ យមុ ខ

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាិត្ដលា។
គភញៀវបានទូលទ្់ថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវើការពិនិត្យ

គយើងបានរកគឃើញស្ទខា្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់
្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវើ
គត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គឺអ្វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថារត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងឺកាមគរាគ
គ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។
ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យ មដលោនទំ នក់ ទំនងរវាងថានំរោប់ ម្លបពនារកំ ម្ណ្ើត
(OCPs) និ ងាានភាពរបស់ម្ភញៀវ មដលរតឹ មរតូវ?
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A

OCPs បនាយហានិ ភ័យននាានភាពម្នោះ

B

OCPs បម្ងកើនហានិ ភ័យននាានភាពម្នោះ

C

OCPs មិ នោនឥទធិពលម្លើាានភាពម្នោះម្ទ

D

OCPs រតូវហាមឃ្លត់ ចំម្

E

OCPs រតូវបញ្ឈប់មួយរយៈចំ ម្

ោះម្ភញៀវមដលោនាានភាពម្នោះ
ោះម្ភញៀវមដលោនាានភាពម្នោះ

ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ២៤ឆ្នម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តឈ
ិ ណឹ ផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាត្
ិ ដលា។ គភញៀវបានទូល
ទ្់ថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវើការពិនត្
ិ យគយើងបានរកគឃើញស្ទខា

្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅ
ខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវើគត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គឺអ្វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថា
រត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងកា
ឺ មគរាគគ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។

ម្តើម្មម្ោគខាងម្រកាមណាមួ យ មដលមិ នទក់ ទងម្ៅនិ ងាានភាពមដលម្រៀបោប់ កុងករណ្
ន
ី
ម្នោះ?
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A

Neisseria gonorrhea

B

Chlamydia trachomatis

C

Gardnerella hominis

D

Bacteroides fragilis

E

Hemolytic streptococcus group A

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន ម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តឈ
ិ ឹណផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាត្
ិ ដលា។
គភញៀវបានទូលទ្់ថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវើការពិនិត្យ

គយើងបានរកគឃើញស្ទខា្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់
្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវើ
គត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គអ្
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងឺកាមគរាគ
ឺ វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថារត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
គ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។
អវីមដលម្រៀបោប់ ខាងម្រកាមជាកតារហានិ ភ័យននជំ ងឺរលាកោងរតោកស្សួចស្ាវម្លើក
មលងមតៈ

A

ោននដគូ រម
ួ ម្ភទែមីឬម្រចើន

B

រស់ម្ៅកនុងតំ បន់ មដលោនោរតាបងកម្ោគម្ោយ N. Gonorrhea និ ង/ ឬ
C.trachomatis ខពស់

C

ោនោយុ២៥ឆ្នំឬតិ ចជាងម្នោះ

D

ធ្លលប់ ម្របើ ឬកំ ពុងម្របើ កងោក់ កុងសប
ន
ូន

E

ធ្លលប់ ោនរបវតរិម្កើតជំ ងឺកាមម្ោគឬរលាកោងរតោកស្សួចស្ាវ
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ស្ដ្ម្ម
តី ន ក់អាយុ២៤ឆ្នម
ាំ កដល់បនទប្
់ គន្រ្ង្ហគោះបនទន់គោយម្មន្បវត្តិឈឹណផនកគ្កាមដនគពាោះ ្គុន ញាក់ និងលាិត្ដលា។ គភញៀវបានទូល
ទ្់ថាម្មនចគង្ហអរ និងម្មនគពលកអួត្ជាគ្ចើនគលើក កនុង២៤គម្ម៉ៃងចុងគ្កាយគនោះ។ គពលគធវកា
ើ រពិនត្
ិ យគយើងបានរកគឃើញស្ទខា

្បូនទាំង្ងខាងម្មនការឈឺចប់ ម្មនធ្លាក់្ជារាំអ្ឹល លាយខទុោះតាមម្មត្់្បូន និងម្មត្់្បូនឈឺគពលកគ្មើក។គភញៀវម្មនកាំគៅ
ខាួន៤០អ្ងាគ្។រដូវចុងគ្កាយរប្់រត្់ម្មនកាលពី៤្បាតហ៍មុននិងការគធវើគត្្តរកគភ៌រប្់រត្់គឺអ្វិជជម្មន។រត្់យល់្ពមថា
រត្់្កមាផូ វគភទណត្រត្់
ា
បដិគ្ធថាមិនធ្លាប់ម្មនជាំងកា
ឺ មគរាគគ ើយ។គពលបចចុបបននគនោះរត្់មិនម្មនគធវើកមាវធិ ីពនារកាំគែើត្គទ។

ម្តើអីវមដលជាផលវ ិបាក(ោចោនម្រចើ ន)ននការោលោលម្ោយការបងកម្ោគនន gonococcus?
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A

arthritis

B

tenosynovitis

C

bactériemia

D

endocardis

E

អវី មដលម្រៀបោប់ ខាងម្លើទំងអស់

បុរ្ម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន ម្ម
ាំ នដដគូរួមគភទៗផទុយរន បានមកដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយទូលទ្់ថាម្មន្បវត្តិ
គនមទ្់២ដថងមកគហើ យ។រត្់បដិគ្ធថារាន្គុន រានគនមឈាមគទ។ការពិនិត្យមិនបានគឃើញម្មនការឈឹត្ឹង
គៅគលើថាង្និងគៅគ្កាមឆអឹងជាំនីរផុត្គ ើយ។ការពិនិត្យផាូវម៉ៃូ្ត្បានរកគឃើញម្មនការហូរគចញតាមរនធគនមនូវរាំអ្ឹ

លលាយខទុោះ ពងស្ទវ្មិនឈឺ ្បូស្ទតត្ធមាតា និងមិនម្មនដាំគៅគលើលឹងគគ ើយ។ការពិនិត្យទឹកគនមគឃើញម្មន
leucocyte esterase ណត្មិនគឃើញម្មន nitrate ឬឈាមគ ើយ។ អ្នកបានគផញើ្ាំណាកវិភាគដនទឹករាំអ្ឹលតាមរនធ
គនមគៅមនទីរពិគស្ទធគដើមបីគធវើការពីនិត្យរកគមគរាគគោយ gram stain។

ការវ ិភាគទឹ ករ ំអឹ លរនធ

ម្នមម្ោយ gram stain បានបញ្ញ
ជ ក់ ថាោនចំ នួនម្ោលិកា ស ២០កនុងមួ យរងវង់ពិនិតយ(20
WBCs per high power fields)។ម្គមិ នម្ឃើញោនdiplococci gram negative ម្ទ។ម្តើ ម្ភញៀវ
ម្នោះ ោចោនជំ ងឺអី?
វ

A

របម្មោះ (gonorrhea)

B

រលាករកម្ពញរបូារតស្សួចស្ាវ(acute prostatitis)

C

រលាកម្អពី ឌីឌីម(epidymimitis)
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D

non gonococcal urethritis (NGU)

E

រលាកម្បាលកម្នមម្ោយបាក់ម្តរ(ី bacterial cystitis)

បុរ្ម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន ម្ម
ាំ នដដគូរួមគភទៗផទុយរន បានមកដល់បនទបព
់ គិ ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកគោយទូលទ្់ថាម្មន្បវត្តិ
គនមទ្់២ដថងមកគហើ យ។រត្់បដិគ្ធថារាន្គុន រានគនមឈាមគទ។ការពិនិត្យមិនបានគឃើញម្មនការឈឹត្ឹង
គៅគលើថាង្និងគៅគ្កាមឆអឹងជាំនីរផុត្គ ើយ។ការពិនិត្យផាូវម៉ៃូ្ត្បានរកគឃើញម្មនការហូរគចញតាមរនធគនមនូវរាំអ្ឹ

លលាយខទុោះ ពងស្ទវ្មិនឈឺ ្បូស្ទតត្ធមាតា និងមិនម្មនដាំគៅគលើលឹងគគ ើយ។ការពិនិត្យទឹកគនមគឃើញម្មន
leucocyte esterase ណត្មិនគឃើញម្មន nitrate ឬឈាមគ ើយ។ អ្នកបានគផញើ្ាំណាកវិភាគដនទឹករាំអ្ល
ឹ តាមរនធ
គនមគៅមនទីរពិគស្ទធគដើមបីគធវើការពីនិត្យរកគមគរាគគោយ gram stain។
ម្តើម្មម្ោគណាមួ យមដលបងកម្ោយោនាានភាពម្នោះ?
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A

Chlamidiae trachomatis

B

Urea plasma urealyticum

C

Trichomonas vaginalis

D

N. Gonorrhea

E

Herpes simplex virus

បុរ្ម្មនក់អាយុ២៤ឆ្នម្ម
ាំ នដដគូរួមគភទៗផទុយរន បានមកដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងរឺ ប្់អ្នកគោយទូលទ្់ថាម្មន្បវត្តិគនមទ្់២
ដថងមកគហើ យ។រត្់បដិគ្ធថារាន្គុន រានគនមឈាមគទ។ការពិនត្
ិ យមិនបានគឃើញម្មនការឈឹត្ឹងគៅគលើថាង្និងគៅគ្កាម

ឆអឹងជាំនរី ផុត្គ ើយ។ការពិនត្
ិ យផាូវម៉ៃូ្ត្បានរកគឃើញម្មនការហូរគចញតាមរនធគនមនូវរាំអ្ឹលលាយខទុោះ ពងស្ទវ្មិនឈឺ ្បូស្ទតត្ធមា
តា និងមិនម្មនដាំគៅគលើលឹងគគ យ
ើ ។ការពិនត្
ិ យទឹកគនមគឃើញម្មន leucocyte esterase ណត្មិនគឃើញម្មន nitrate ឬ

ឈាមគ ើយ។ អ្នកបានគផញើ្ាំណាកវិភាគដនទឹករាំអ្ឹលតាមរនធគនមគៅមនទរី ពិគស្ទធគដើមបីគធវើការពីនិត្យរកគមគរាគគោយ gram
stain។

អនកបានផរល់ការពាបាលម្ោយថានំអង់ ទីបី យ៉ាូទិកសមស្សប ដល់ម្ភញៀវនិ ងនដគូ រម
ួ ម្ភទ
បចចុបបននោត់ និ ងនដគូ បានមកជួ បអនកម្ោយបានរបាប់ ថាោត់ និងនដគូ បានម្របើ ថានំតាមការ
កំ ណ្ត់ រច
ួ ម្ហើយ។ម្គទំងពី ររួមរស់ម្ោយម្ាមោះមួ យទល់មួយ។តាំងពី ម្នោះមការុបសញ្ញដ
ទំងអស់បានបាត់ អស់រលីង។ោត់ ចង់ ដឹងថាម្តើ ោត់ រតូវម្ធវើម្តសរអី វម្ទៀតម្ដើ មបីធ្លនថាជំ ងឺ
ម្នោះបានជាសោះម្សបើយម្ហើយ។ អនកផរល់របឹ កាដល់ោត់ ថាៈ

A
B
C
D
E
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អនករតូវម្ធវើម្តសរម្មើ លថាជាម្ហើយម្ៅកនុង២សបារហ៍ ម្ទៀត

អនករតូវម្ធវើ ម្តសរម្មើ លថាជាម្ហើយម្ៅកនុង៦មខម្ទៀត

អនកនិ ងនដគូ អនករតូវម្ធវើម្តសរម្មើ លថាជាម្ហើយឬម្ៅកនុង២សបារហ៍ ម្ទៀត
អនកនិ ងនដគូ អនករតូវម្ធវើម្តសរម្មើ លថាជាម្ហើយឬម្ៅកនុង៦មខម្ទៀត

អវីម្រៀបោប់ ខាងម្លើមិនរតឹ មរតូវទំងអស់

និ្សិត្មហាវិទាល័យម្មនក់អាយុ២៣ឆ្នបា
ាំ នមកដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យ្បចាំឆ្នរាំ ប្់រត្់។រត្់ម្មនគធវើការ
រួមគភទជាមួយដដគូដណដលរប្់រត្់៤ឆ្នម
ាំ កគហើ យ។ រត្់បានគធវើការស្ស្ទវ្ជាវរកមហារីកម្មត្់្បូនជាគទៀងទត្់គហើ យលទធផលដន
Pap smear គឺធមាតា។គភញៀវម្មនកងវលម
់ ួយគហើ យនិយាយថារត្់ចង់គធវើគត្្តគដើមបីរកវីរុ្ HPV។មិត្តស្្ីរត្់មួយចាំនួនបាន

្បាប់រត្់ថាគគម្មន Pap smear មិន្ប្កត្ីគហើ យបាន្បាប់រត្់ថា HPV ជាមូលគហត្ុគអាយម្មនណបបគនោះ។នង្ួរថាគត្ើអាច
ការពារកុាំគអាយឆាងHPV គោយរគបៀបណា និងថាគត្ើម្មនការពាបាលណាណដលអាចកុាំគអាយវគកើ ត្គ ើងបានគទ។គៅគពលគធវើការ
ពិនត្
ូ ណផនកគ្ៅនិងម្មត្់្បូនម្មន្ភាពធមាតា មិនម្មនរបួ្ដាំគៅអ្វីគួរគអាយកត្់្ាំរល់ គ ើយ។ ការលូកស្ទទប
ិ យ ្រីរាងគបនតពជ
រកគឃើញថា្បូនបត្់មកមុខត្ូចនិងមិនម្មនដុាំអ្គវី យ
ើ ។

អនកផរល់ពត៌ ោនដល់ម្ភញៀវថាៈ

A

មិ នោនអវីបង្វករមិ នម្ោយោត់ ឆលងHPVម្រដពី រម
ួ ម្ភទម្ោយម្ាមោះមួ យទល់មួយម្ឡើយ

B

ការម្របើ ម្ស្ាមអនម័ យជារបោំោចបង្វករកុំ ម្ោយឆលងHPV

C

ោត់ ជាម្បកខជនទទួ លថានំបង្វករ HPV

D

ោត់ មិនមមនជាអនកោចទទួ លថានំបង្វករHPVម្ឡើយម្រ
ម្ភទម្ៅម្ហើយ

E

អនកនិ ងនដគូ រតូវម្ធវើម្តសររកHPV ភាលម

ោះោត់ បានសកមមកុងការរួ
ន
ម
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និ្សិត្មហាវិទាល័យម្មនក់អាយុ២៣ឆ្នបា
ាំ នមកដល់បនទបព
់ ិគ្រោះរប្់អ្នកគដើមបីគធវើការពិនត្
ិ យ្បចាំឆ្នរាំ ប្់រត្់។រត្់ម្មនគធវើការ
រួមគភទជាមួយដដគូដណដលរប្់រត្់៤ឆ្នម
ាំ កគហើ យ។ រត្់បានគធវកា
ើ រស្ស្ទវ្ជាវរកមហារីកម្មត្់្បូនជាគទៀងទត្់គហើ យលទធផលដន
Pap smear គឺធមាតា។គភញៀវម្មនកងវលម
់ ួយគហើ យនិយាយថារត្់ចង់គធវើគត្្តគដើមបីរកវីរុ្ HPV។មិត្តស្្ីរត្់មួយចាំនួនបាន

្បាប់រត្់ថាគគម្មន Pap smear មិន្ប្កត្ីគហើ យបាន្បាប់រត្់ថា HPV ជាមូលគហត្ុគអាយម្មនណបបគនោះ។នង្ួរថាគត្ើអាច
ការពារកុាំគអាយឆាងHPV គោយរគបៀបណា និងថាគត្ើម្មនការពាបាលណាណដលអាចកុាំគអាយវគកើ ត្គ ើងបានគទ។គៅគពលគធវើការ
ពិនត្
ូ ណផនកគ្ៅនិងម្មត្់្បូនម្មន្ភាពធមាតា មិនម្មនរបួ្ដាំគៅអ្វីគួរកត្់្ាំរល់គ ើយ។ ការលូកស្ទទបរក
ិ យ ្រីរាងគបនតពជ
គឃើញថា្បូនបត្់មកមុខត្ូចនិងមិនម្មនដុាំអ្វីគ ើយ។

ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមដលរតឹ មរតូវចំ ម្

A
B
C
D
E
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មហារ ីកោត់ សបូនភាគម្រចើ នៗ
មហារ ីកោត់ សបូនភាគម្រចើ នៗ

ដុោះដុំ ាច់ ផូលវបនរពូជភាគម្រចើ នៗ

ោះបញ្ញ
ហ HPV ?

ក់ ព័នធនិងHPV 16-18
ក់ ព័នធនិងHPV 6-11
ក់ ព័នធនិងHPV 6-18

ជំ ងឺកាមម្ោគភាគម្រចើ នៗម្ឃើញម្ៅម្លើអនករកសុី ផូវម្ភទ
ល

ជំ ងឺកាមម្ោគភាគម្រចើ នៗម្ឃើញម្ៅម្លើបុរសរួមម្ភទជាមួ យម្ភទដូ ចោន

ស្ដ្តី្កមាផូ វគភទម្ម
ា
ន ក់អាយុ២៥ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យរប្់អ្វកគោយម្មន្បវត្តិដុោះស្ទច់គៅនិងត្ាំបន់ទវរម្ម្
២្បាតហ៍មកគហើ យ។គពលពិនិត្យអ្នកគឃើញម្មនដុោះស្ទច់ដូច្ិរម្មន់គៅនឹងបគបរធាំនិងបគបរត្ូច។
ម្តើម្ោគវ ិនិ ច័ឆយជំ ងឺរបស់ម្ភញៀវម្នោះោចជាអវ?
ី
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A

condyloma lata

B

condyloma acumilatum

C

herpes simplex type 1

D

herpes simplex type 2

E

genital acrochordon( skin tags)

ស្ដ្តី្កមាផូ វគភទម្ម
ា
ន ក់អាយុ២៥ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យរប្់អ្វកគោយម្មន្បវត្តិដុោះស្ទច់គៅនិងត្ាំបន់ទវរម្ម្
២្បាតហ៍មកគហើ យ។គពលពិនត្
ិ យអ្នកគឃើញម្មនដុោះស្ទច់ដូច្ិរម្មន់គៅនឹងបគបរធាំនង
ិ បគបរត្ូច។
ការពាបាលមដលម្រៀបោប់ ខាងម្រកាម ោចទទួ លយកបាន ម្លើកមលងមតៈ
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A

podophyllin

B

trichloracetic acid

C

carbon dioxide laser

D

interferon

E

acyclovir

ស្ដ្តី្កមាផូ វគភទម្ម
ា
ន ក់អាយុ២៥ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្តិ ដុោះស្ទច់គៅនិងត្ាំបន់ទវរម្ម្
២្បាតហ៍មកគហើ យ។គពលពិនិត្យអ្នកគឃើញម្មនដុោះស្ទច់ដូច្ិរម្មន់គៅនឹងបគបរធាំនិងបគបរត្ូច។
ម្ភញៀវរតូវមកទទួ លការរបឹ កាម្ោយមូ លម្ហតុ ថាៈ
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A

ការពាបាលដុំ ាច់ ដុោះ(Genital warts/Crête de coq ម្លើសរ ីោងគបនរពូជោចបង្វករការ

B

ម្កើតម្ឡើងវ ិញ ំ ាច់ ដុោះម្លើសរ ីោងគបនរពូជោចបង្វករការចមលងម្ៅនដគូ
ការពាបាលដុ

C

ោត់ រតូវម្ធវើ Pap smear ម្រៀងោល់៦មខមរងពី ឥឡូវម្នោះម្ៅ

D

ការម្កើ តម្ឡើងវ ិញននាច់ ដុោះដូ ចសិរោន់ ម្លើសរ ីោងគបនរពូជ ម្រចើ នមតជួ ប

E

នងរតូវសងស័យថានដគូ របស់នងមិ នម្ាមោះរតង់ និងនងម្ទ

ស្ដ្តី្កមាផូ វគភទម្ម
ា
ន ក់អាយុ២៥ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្តិ ដុោះស្ទច់គៅនិងត្ាំបន់ទវរម្ម្
២្បាតហ៍មកគហើ យ។គពលពិនិត្យអ្នកគឃើញម្មនដុោះស្ទច់ដូច្ិរម្មន់គៅនឹងបគបរធាំនិងបគបរត្ូច។
ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលរតឹ មរតូវចំ ម្
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ោះជំ ងឺាវយ(syphilis)?

A

Primary Syphilis ដកើតមានរួមជាមួ យដាំ ដៅមួយដុាំ ដដលឈឺ( single painful chancre )

B

secondary syphilisដកើតមានរួមជាមួ យដាំ ដៅដលើដសបកនិ ងមានដ

C

latent syphilisដកើតមានរួមជាមួ យស្គរុបសញ្ហាននអតតភាព( constitutional symptoms)

D

ការពាបាល primary syphilis រឺ penicillinរគាប់ ដលប

E

សាំណូមពរននការពាបាលរបស់early latent និ ង late latent syphilis រឺ ដូចគាន

ើងកូ នកណុត រ

ស្ដ្តី្កមាផូ វគភទម្ម
ា
ន ក់អាយុ២៥ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យរប្់អ្នកគោយម្មន្បវត្តិ ដុោះស្ទច់គៅនិងត្ាំបន់ទវរម្ម្
២្បាតហ៍មកគហើ យ។គពលពិនិត្យអ្នកគឃើញម្មនដុោះស្ទច់ដូច្ិរម្មន់គៅនឹងបគបរធាំនិងបគបរត្ូច។
ម្តើជម្រមើ សពាបាលននម្ភញៀវមដលមិ នោនរបតិ កមមជាមួ យpenicillin សំោប់ primary syphilis
ឬ early latent syphilis គឺ អី?
វ

A

Benzathine penicillin G 2.4 millions IM មតមួយដូ សគត់

B

Benzathine penicillin 2.4 millions IM ៣ ដូ សចម្នលោះពី មួយម្ៅមួ យ គឺ១សបារហ៍

C

Aqueous crystalline penicillin G 18-24 millions IVកនុង១នែងពី១០ម្ៅ១៤នែង

D

levofloxacine 250mg ម្លបកនុង១នែងចំនួន៧នែង

E
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doxycycline 100mg ម្លប២ដងកនុង១នែងចំនួន៧នែង

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិគនម ទ្់២ដថងមកគហើ យ រួមជាមួយនិងម្មន
ដាំគៅឈឺគៅនិង្រីរាងគបនតពូជណដលមិន្ពមជា និងកាាយរីកធាំគៅៗ។គភញៀវម្មន្គុនគៅតឈឹរួមរឹត្ឈឺស្ទច់ដុាំនិងឈឺ
កាល។ពីមុនមកមិនធ្លាប់ជួបម្មនស្ទថនភាពគនោះគទ។រត្់ម្មនដដគូគ្នហ៣
៍ នក់គៅរយៈកនាងមកគហើ យមិនណដលគ្បើ
គស្ស្ទមអ្នម័យគអាយបានគទៀងទត្់គទ។
អនកនិ យាយរបាប់ ម្ភញៀវថាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយននជំ ងឺម្នោះគឺ ៈ
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A

herpes simplex infection

B

Chancroid

C

lymphogranuloma venereum

D

granuloma inguinale

E

primary syphilis

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិគនម ទ្់២ដថងមកគហើ យ រួមជាមួយនិងម្មន
ដាំគៅឈឺគៅនិង្រីរាងគបនតពូជណដលមិន្ពមជា និងកាាយរីកធាំគៅៗ។គភញៀវម្មន្គុនគៅតឈឹរួមរឹត្ឈឺស្ទច់ដុាំនិងឈឺ
កាល។ពីមុនមកមិនធ្លាប់ជួបម្មនស្ទថនភាពគនោះគទ។រត្់ម្មនដដគូគ្នហ៣
៍ នក់គៅរយៈកនាងមកគហើ យមិនណដលគ្បើ
គស្ស្ទមអ្នម័យគអាយបានគទៀងទត្់គទ។
ម្តើរបម្យាគខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ នរតឹ មរតូវចំ ម្

ោះាានភាពននអនកជំ ងឺម្នោះ?

A

ការចមលងដរារអាចបងោាាំងពី មិនទ្វន់ មានស្គរុបសញ្ហា

B

រយៈដពលននការស្គបរពួសវ ីរុសអាចបនថយដោយស្គរការពាបាលសម
ស្សប

C

រយៈដពលដដើមបីដអាយដាំ ដៅជាសោះអាចបនថយដោយស្គរការពាបាលសមស្សប

D

ចាំ នួនដលើកននការលាប់ ជាំងឺដ ើងវ ិញអាចបនថយដោយការពាបាលបាំ បាត់ ជាំងឺ(
suppressive therapy) សមស្សប

E

សញ្ហារលី និកននការរាលោលវ ីរុសអាចបាំ បាត់ បានដោយការពាបាល
សមស្សប
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ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់ការិយាល័យអ្នកគោយស្ទរម្មន្បវត្តិគនម ទ្់២ដថងមកគហើ យ រួមជាមួយនិងម្មន
ដាំគៅឈឺគៅនិង្រីរាងគបនតពូជណដលមិន្ពមជា និងកាាយរីកធាំគៅៗ។គភញៀវម្មន្គុនគៅតឈឹរួមរឹត្ឈឺស្ទច់ដុាំនិងឈឺ
កាល។ពីមុនមកមិនធ្លាប់ជួបម្មនស្ទថនភាពគនោះគទ។រត្់ម្មនដដគូគ្នហ៣
៍ នក់គៅរយៈកនាងមកគហើ យមិនណដលគ្បើ
គស្ស្ទមអ្នម័យគអាយបានគទៀងទត្់គទ។
យុទធាស្តសរកុងការស្ាវរជាវនិ
ន
ងម្ធវើម្ោគវ ិនិ ច័ យ
ឆ នន HPV រតូវរួមជាមួ យនិ ងៈ
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A

ការម្ធវើម្តសរតាមការកំ ណ្ត់

B

ការយល់រពមម្ធវើម្តសរជាមួ យនិ ងឳ្កាសម្ចោះមតបនាយម្ៅ

C

ម្ធវើម្តសររកជំ ងឺកាមម្ោគដនទម្ទៀតរបសិនម្បើ ោនារុបសញ្ញដ

D

ម្ធវើការែតសួត

E

ម្ធវើម្តសរtuberculine ម្លើមសបក

ស្ដ្តីម្មនក់អាយុ២៤ឆ្ន បា
ាំ នមកដល់បនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺជួបអ្នក គោយស្ទរម្មន្បវត្តិគនមទ្់២ដថងមកគហើ យរួមជាមួយ
និងម្មនដាំគៅឈឺគៅនិង្រីរាងគបនតពូជណដលមិន្ពមជានិងកាាយរីកធាំគៅៗ។គភញៀវម្មន្គុនគៅតឈឹរួមរឹត្ឈឺស្ទច់ដុាំ
និងឈឺកាល។ពីមុនមកមិនធ្លាប់ជួបម្មនស្ទថនភាពគនោះគទ។រត្់ម្មនដដគូគ្នហ៍៣នក់កុ ងរយៈកនា
ន
ងមកគហើ យមិន
ណដលគ្បើគស្ស្ទមអ្នម័យគអាយបានគទៀងទត្់គទ។
ម្តើឃ្លលខាងម្រកាមណាមដលអធិ បាយរបាកដពី របវតរិធមមជាតិ នន HIV?

A

ចដអោមដរារសញ្ហាដរកាយមានវ ីរុសដរចើ នដតមិ នមានជាសញ្ហា

B

ការដរបើ ថ្ននaាំ ntiretroviral មិ នមានឥទធិពលដលើការថយចុ ោះអារាននរបព័ នធផាាំដ

C

រយៈដពលមធយមចដនលោះពី ការឆលងផទុកដមដរារ HIV ដល់ដកើ តជាជាំ ងឺ
ដអដស៍រឺ១០ឆានាំចាំដ ោះដភញៀវដដលមិ នបានដធវើការពាបាល

ើយ

D

ជាំ ងឺឪកាសនិ យមជាទូ ដៅអាចដកើ តមានបានដៅដពលដដលដកាសិកា
CD4 មានដលើសពី ១០០០

E

កនុងបដ
ត អនកផទុកដមដរារមិ នបានដធវើការពាបាលមានដត៥០ដទដដលដកើ តជាដអដស៍
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ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កបនទបព
់ ិគ្រោះជាំងឺរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើន
ពីការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។ បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្ គ ើយ។
ម្តើអីវមដលជាម្ោគវ ិនិ ច័ ឆយសមស្សបសំោប់ ាានភាពគូ ស្សករម្នោះ?
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A

ោរពី កំម្ណ្ើត( primary sterility)

B

ោរមិ នពី កំម្ណ្ើត( secondary sterility)

C

មិ នោនលទធភាពបងកកំម្ណ្ើតពី កំម្ណ្ើត( primary infertility)

D

មិ នោនលទធភាពបងកកំម្ណ្ើតមិ នពី កំម្ណ្ើត( secondary infertility)

E

ការគួ បរបសពវកំម្ណ្ើតចុោះែយ ( diminished fecundity)

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បត្ី បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
មិ នោនលទធភាពបងកកំម្ណ្ើតគឺ ភាពបោជ័ យម្ោយមិ នោនគភ៌ បនាប់ ពីបានរួមម្ភទម្ទៀង
ទត់ ម្ោយមិ នម្របើ វ ិធី ការ

A

១មខ

B

៣មខ

C

៦មខ

D

១ឆ្នំ

រ ម្រកាយពី ៈ

E
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២ឆ្នំ

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ម្តើអីវជាតំ ណាក់ កាលបនាប់ សមស្សបកនុងការវាយតនមលគូស្សករម្នោះ?

A
B

របវតរិនិងការពិ និតយោងកាយគូ ស្សករទំង២នក់

C

ពិ និតយទឹ កកាមម្មើ លម្មជី វ ិត

D

បញ្ូជ នម្ៅម្ោយអនកឯកម្ទសសុខភាពបនរពូជ

E
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ការម្ធវើតាោងវាស់ កំម្ៅរគឹ ោះខលួន(Basal body temperature)

ម្ធវើម្តសរទឹកម្នមទយពី ការធ្លលក់ ម្មជី វ ិតញី

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មន
ិ ណដលគ្បើថាន អ្
ាំ គវី ទ។បតបា
ី នរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ការវាយតនមលម្លើកដំ បូងពុំ បានរកម្ឃើញអវីមដលមិ នធមមតា។អនកម្ធវើការពិ ភាកាជាមួ យម្ភញៀវពី
ដំ ណាក់ កាលបនាប់ គឺរតូវបញ្ញ
ជ ក់ ថាោនធ្លលក់ ម្មជី វ ិតញីឬអត់ ។មម្ធាបាយខាងម្រកាមទំង
អស់សុទធមតោចទទួ លយកបានម្លើកមលងមតៈ

A

តាោងកំ ម្ៅរគឹោះខលួន(Basal body temperature)

B
C
D
E
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កំ រ ិតអរម៉ាូ នLuteinizng (LH) កនុងទឹ កម្នម

កំ រ ិតអរម៉ាូ ន follicle-stimulating (FSH) កនុងទឹ កម្នម

កំ រ ិត progesterone កនុងម្សរម
៉ាូ កនុងតំ ណាក់ កាល mid-luteal ននវដររដូ វ
ការមរបរបួលរ ំអឹ លោត់សបូន

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ចំ ណ្ុចទំងអស់ខាងម្រកាមសុទធមតោចជាមូ លម្ហតុ ពិតៗននភាពមិ នោនលទធភាពបនរពូជ
របស់ស្តសរីម្លើកមលងមតៈ
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A

ធ្លលប់ រលូតមិ នោនផលវ ិបាក

B

ជំ ងឺរលាកោងរតោក(PID)

C

endometriosis

D

Polycystic ovarian syndrome(PCOS)

E

hyperprolactinemia

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ការវាយតនមលាានភាពរបស់នដសបូនឬ " pelvic factor "ជាការលអរតូវម្ធវើតាមៈ
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A

ម្អកូ ម្ធវើតាមរនធទវរ(transvaginal ultrasound)

B

ែតឆលុោះសបូន( Hysteroscopy)

C

Hysterosalpingogram (HSG)

D

pelvic magnetic resonance imaging (MRI)

E

pelvic computed tomography(CT) scan

ស្ដ្តីម្មនក់មន
ិ ទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្ណវី ដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ម្តសរម្រកាយរួមម្ភទ( post coital test) រតូវបានម្គម្ធវើម្ដើមបីវាយតនមលអីវមួយណាខាងម្រកាម?

A
B
C
D
E

អនតរកមមននដមជី វ ិតដឈាមលជាមួ យនិ ងរ ាំអឹ លមាត់ សបូនមុ នដពលមានធ្លលក់
ដមជី វ ិតញី

អនតរកមមននដមជី វ ិតដឈាមលជាមួ យនិ ងរ ាំអឹ លមាត់ សបូនដរកាយដពលមាន
ធ្លលក់ ដមជី វ ិតញី
អនតរកមមននដមជី វ ិតដឈាមលជាមួ យនិ ងរ ាំអឹ លមាត់ សបូនមិ នថ្នដៅដពលដននវដតរដូ
វដ ើយ
អនតរកមមននដមជី វ ិតដឈាមលជាមួ យនិ ងរ ាំអឹ លមាត់ សបូនដៅតាំ ដក់ កាល
mid-luteal ននវដតរដូវ
ខ្ងដលើមិនរតូវទ្វាំងអស់
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ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ម្តើអីវខាងម្រកាមណាមួ យមដលមិ នរតូវបានោត់ ទុកថាជាមូ លម្ហតុ ននភាពមិ នោនលទធភាព
បនរពូជរបស់បុរសៈ
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A

varicocele

B

obstructive azoospermia

C

hypogonadism

D

testicular cancer

E

ម្សលៀកម្ខាកនុងរ ឹបតឹ ងម្ពក

ស្ដ្តីម្មនក់មិនទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់នង
ិ មិនម្មនការពារអ្វគី ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្វីណដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ម្តើការស្ាវរជាវម្លើកដំ បូងសមស្សបននភាពមិ នោនលទធភាពបនរពូជរបស់បុរសរួមោន
អវីណាមួ យខាងម្រកាម?

A

វ ិភាគទឹ កកាម២ម្លើកចម្នលោះពី ១ម្ៅ១យា៉ា ងតិ ច១មខ

B

កំ រ ឹតម្តសរូម្សររន
៉ាូ និង FSH កនុងឈាម

C

វ ិភាគទឹ កម្នមម្រកាយបម្ញ្ចញទឹ កកាម
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D

scrotal ultrasonography

E

transrectal ultrasonograph

ស្ដ្តីម្មនក់មន
ិ ទន់ធ្លាប់ម្មនគភ៌អាយុ២៧ឆ្ន ម
ាំ កការិយាល័យរប្់អ្នកជាមួយស្ទវមីរប្់រត្់។គគម្មនការបារមភគ្ចើនពី
ការមិនគឃើញម្មនគភ៌គ្កាយពីគគបានរួមរ្់យាង
៉ៃ គទៀងទត្់និងមិនម្មនការពារអ្វីគ ើយ។គភញៀវគធវើការបដិគ្ធថាមិន
ម្មនបញ្ហាជាំងឺគវជជស្ទស្ដ្តនិងរត្់មិនណដលគ្បើថាន អ្
ាំ វីគទ។បតីបានរាយការែ៍ថារត្់ម្មន្ុខភាពលអណត្មិនណដលបានគធវើ
ជាឪពុកគគគទ។អ្នកទាំង២បតី្បពនធគមើលគៅគឃើញមិនជា្បាយចិត្តគទនិងម្មនការបារមភគទើបមកគធវើការពិភាកាថា
យា៉ៃងណាបានជាមិនម្មនគភ៌។គគបានបគញ្ច ញគអាយគឃើញថាគគ ត្ប់្បមល់ខាា ង
ាំ គហើ យចង់ចប់គផតើមគធវើគត្្តអ្ណវី ដល
ចាំបាច់ភាាមៗគដើមបីគអាយម្មនគភ៌គោយមិនចង់រង់ចត្
ាំ គៅគទៀត្គ ើយ។
ម្តើកុនងាានភាពណាមួ យមដលវាជាការរតឹ មរតូវណាស់កុនងការម្ធវើការវាយតនមលភាពមិ ន
ោនលទធភាពបនរពូជម្រកាយពី៦មខបនាប់ ពីបានាកលបងម្ធវើម្ោយោនគភ៌?

A

ស្តសរីោនោយុម្រចើ នម្លើសពី៣៥ឆ្នំ

B

បុ រសោនោយុម្រចើ នម្លើសពី៤០ឆ្នំ

C

ស្តសរីបានធ្លលប់ ម្របើ Depo provera កាលពី ឆ្នំមុន

D

ស្តសរីបានធ្លលប់ ម្របើ ថានំម្លបបង្វអក់ កំម្ណ្ើតយា៉ា ងម្ហាចណាស់១០ឆ្នំ

E

ស្តសរីធ្លលប់ ោនរបវតរិរលាកទវរោសជាញឹកញាប់
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