
ការផ្តលប់្រឹក្សាដលស់្រ្តមីានផ្ផ្ៃព ោះ ហ្សែន      នងិ ពោគវនិិច្ឆយ័ មុន្ំោល
155Q

1

A ស្រា
B Isotretinoin(Accutane)
C Tétracycline 
D  Progestérone
E Acid Valproic (Depakote)

2

A Hepatitis A

B តេតាណូស

C Typhoid

D  Hepatitis B

E កញ្រ ជ្ ឹល
3

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២០ ឆ្ៅ ាំ បានមកពិនិេយសុខភាពជាររចាំ តៅគលីនិកររស់អ្ៅក។ គាេ់ម្នន
ររវេរិត ើងមុន ដដលនាំឲ្យគាេ់តលរ minocycline និង isotretinoin ជាតរៀងរាល់ថ្ងង។ គាេ់
ម្ននររវេរិតកើេជាំងឺ ឆកួេរជូក (epilepsy) ដដលរគរ់រគងបានយ៉ាងលអ តោយថ្ៅ ាំ Acid 
Valproic ។ គាេ់ក៏បាន តលរថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េ ដដលម្ននជាេិ norethindrone acetate និង
 ethinyl estradiol ផងដដរ។ គាេ់មិនជក់តេ ដេគាេ់ផឹកស្រាជាររចាំរាល់ថ្ងង។ គាេ់បារមភ
អ្ាំពីររសិេោិភាពថ្នថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េ ត ោះរីជាគាេ់បានតលរថ្ៅ ាំតនោះក៏តោយ។ គាេ់បារមភ
ជាពិតសសអ្ាំពីផលវបិាកររស់ថ្ៅ ាំដដលគាេ់បានតលរ តៅតលើការលូេលាស់ររស់ រក
កៅុងករណីដដលគាេ់ម្ននថ្ផៃត ោះតោយថ្ចដនយ។ តេើថ្ៅ ាំមួយណា ដដលម្ននលេោភាពេិច
ជាងតគរាំផុេកៅុងការត្វើឲ្យ រកខូចរេង់រ យ?

ស្តសរមី្នៅ ក់បានមកេេួលតសវាពិនិេយថ្ផៃត ោះតៅរេីម្នសេីពីរថ្នគភ៌ររស់គាេ់។  គាេ់មិន
ដដលបានចក់វា៉ាក់ាាំងតាមេម្នល រ់្មមតាតេ។ កៅុងចាំតណាមវា៉ាក់ាាំងខាងតរកាមតនោះ តេើ
មួយណាដដលមិនរេូវចក់ឲ្យអ្ៅកម្ននគភ៌?

ស្តសរអីាយុ ២៥ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ម្ននថ្ផៃត ោះ ៣៦អាេិេយ។ គាេ់ឈឺេរមងតនមស្រសួចស្រាវ (UTI)។ 
តេើថ្ៅ ាំ ខាងតរកាមតនោះ មួយណាដដលរេូវហាមឃាេ់កៅុងការពាបាល  UTI ររស់គាេ់?



A Ampicillin
B Nitrofurantoin
C Timethoprim / sulfamethoxazole
D  Cephalexin 
E Amoxicillin / clavulanate

4

A Doxycycline
B Chloramphenicol
C Tetracycline
D  Minocycline
E Ceftriaxone

5

A 

 រកតកើេពីម្នរ យដដលម្ននជាំងឺឆកួេរជូក ររឈមមុខខពស់នឹងការម្ននភាពមិនរររកេី
 ត ោះរីជាម្នរ យមិនបានតររើថ្ៅ ាំពាបាលតរាគររកាច់ 
(anticonvulsant medications) ក៏តោយ។

B 

គាេ់រេូវតៅជួររគូតពេយសថ្សររាេ (neurologist) តដើមំីររូរ Phenytoin តៅតររើថ្ៅ ាំ
 Acid Valproicតរ ោះ Acid Valproic មិនម្ននផលវបិាកដដលនាំឲ្យ រកម្ននភាព
មិនរររកេីតេ។

C

គាេ់រេូវរ្ឈរ់ការតររើរបាស់ Phenytoin តរ ោះវាផរល់ការររឈមនឹង spina bifida ពី
 ១ តៅ ២ ភាគរយ។

D 

តរើគាេ់តលរវតីាមីនតសរដនែម អាចកាេ់រនែយតរគាោះររឈមនឹងភាពមិន
រររកេីររស់គភ៌ តៅកៅុងថ្ផៃររស់ស្តសរដីដលម្ននជាំងឺឆកួេរជូក ត ើយដដល
កាំពុងតររើថ្ៅ ាំពាបាលជាំងឺតនោះ។

អ្ៅកត្វើតរាគវនិិចឆ័យឲ្យស្តសរីអាយុ ២១ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ ដដលម្ននគភ៌ ១២ អាេិេយថ្ ម្ននជាំងឺ រលាក
ម្នេ់សំូន តោយតរាគររតមោះ (gonorrhea cervicitis) ។ កៅុងចាំតណាមវ ិ្ ីពាបាលខាង
តរកាមតនោះ តេើវ ិ្ ីណាមួយ ដដលសមស្រសររេឹមរេូវសាំរារ់ពាបាលជាំងឺឆលងររស់គាេ់ជាង
តគ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ ម្ននអាយុ ៣៦ ឆ្ៅ ាំ ម្ននជាំងឺឆកួេរជូក (epilepsy) រ៉ាុនម នឆ្ៅ ាំមកត ើយ ត ើយកាំពុង
ម្ននគភ៌។ គាេ់ចង់ឈរ់តលរថ្ៅ ាំ Phenytoin តរ ោះគាេ់បារមភពីផលរ៉ាោះ ល់ររស់ថ្ៅ ាំតនោះ
តលើកូនកៅុងថ្ផៃររស់គាេ់។ គាេ់មិនម្ននររកាច់តេកៅុងរយ:តពលរបាាំឆ្ៅ ាំកនលងតៅតនោះ។ កៅុង
ចាំតណាមររតយគរញ្ជជ ក់ខាងតរកាមតនោះ តេើមួយណាដដលរេឹមរេូវជាងតគសាំរារ់គាេ់?



E 

ជាញឹកញារ់ ភាពមិនរររកេីររស់គភ៌ ដដលរណារ លមកពីម្នរ យដដល
ម្ននជាំងឺឆកួេរជូក គឺ ឈឺអ្វ:យវ: (limb defects)។

6

A Tetracycline
B Streptomycin
C Nitrofurantoin
D  Chloramphenicol
E Sulfonamides

7

A Tetracycline
B Streptomycin
C Nitrofurantoin
D  Chloramphenicol
E Sulfonamides

8

A 
គភ៌តនោះ  រកម្នន membrane chorion ២ (dichorionic) និងម្នន
 membrane amnios ដេមួយ រឯីកូន ាំងពីរម្ននតភេដូចគាៅ ។

B 
គភ៌តនោះម្នន chorion ២ និង amnios ដេមួយ រឯីតភេមិន
ដឹងចាស់។

C
គភ៌តនោះម្នន chorion ១   និង amnios ដេមួយ  តរើពួកតគជា
កូនតភាល ោះជារ់គាៅ

D 
គភ៌តនោះម្នន membrane chorion ២ និងម្នន membrane amnios
 ២ដដរ រឯីកូន ាំងពីរម្ននតភេមិនដូចគាៅ ។

 រកម្នៅ ក់អាយុមួយខួរ ដុោះត្មញេឹកតោោះបាន៦ ម្ននពណ៌មិនលអ (discolored) ត ើយកា
ចត្មញលូេលាស់មិនរគរ់លកខណ:តេៀេ តេើថ្ៅ ាំ Antibiotic ណាមួយ ដដលរងកឲ្យ ម្នន
តរាគសញ្ជដ ខាងតលើតនោះ?

តពលត្វើតេសរតាេវញិាណ្មមតាឲ្យ រកម្នៅ ក់ ដដលតកើេបានពីរថ្ងង  រកមិនម្នន
ររេិកមមេរជាមួយសូរសាំត ងផៃរ់ដ៏ខាល ាំង តេើថ្ៅ ាំ Antibiotic ណាមួយ ដដលរងកឲ្យម្នន
តរាគសញ្ជដ ខាងតលើតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៤ ឆ្ៅ ាំ ម្ននគភ៌ដាំរូងជាកូនតភាល ោះ បានមកពិនិេយតអ្កូតាម្មមតា តៅអាេិេយ
 េី២០ថ្នគភ៌ររស់គាេ់។ តាមការពិនិេយតឃើញថ្ ជាគភ៌កូនតភាល ោះឌីសីុ គេ (dizygotic 
twin)។ តេើររតយគមួយណា ដដលរញ្ជជ ក់ពីភាៅ ស (membranes) និង សុក (placenta) 
ររស់កូនតភាល ោះឌីសីុ គេ?



E 
ពួកតគម្នន chorion ១ និងម្នន membrane amnios ២  
រ ីឯកូន ាំងពីរម្ននតភេដូចគាៅ ។

9

A នាំឈាមដដលម្ននអុ្កសីុដសន តៅឲ្យសុក
B នាំឈាមដដលម្ននអុ្កសីុដសនតចញពីសុក
C នាំឈាមដដលគាម នអុ្កសីុដសនតៅឲ្យសុក
D នាំឈាមដដលគាម នអុ្កសីុដសនតចញពីសុក
E មិនម្ននចមលីយខាងតលើ។ 
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A តនោះជាការតឃើញម្ននជាេូតៅ មិនម្ននអ្វីសាំខាន់តេ។
B ជាការករម ដដលតឃើញវាតៅកៅុងគភ៌កូនដេមួយ ដេវាមិនសាំខាន់អ្វីតនោះតេ
C តនោះជាសុចចនករថ្នការតកើនត ើងថ្នភាពមិនរររកេីពីកាំតណើ េររស់ រក។
D វាតកើេម្ននដូចគាៅ ចាំត ោះ រកដដលតកើេពីម្នរ យដដលម្ននតរាគេឹកតនម

ដផអម និងដដលគាម នតរាគេឹកតនមដផអម។
E  វាម្ននតាងតអាយ៥% ថ្ន រក ាំងអ្ស់

តៅតពលពិនិេយជា្មមតានូវសុក និង េងសុក តរកាយតពលសាំរាល្មមតាតាម វ រម្នស 
អ្ៅកសាំគាល់តឃើញថ្  រកម្នន Artère ombilical / Umbilical Artery ដេមួយ។ តេើ
ររតយគខាងតរកាមតនោះ មួយណាដដលរេឹមរេូវនឹងArtère ombilical / Umbilical Artery 
ដេមួយតនោះ?

តរកាយការសាំរាលកូនរគរ់ដខ  រកម្ននពិនៃុ Apgar ២ តៅនេីេី១ និង ពិនៃុ៧ តៅនេីេី៥
 អ្ៅកសុាំឲ្យតមើល PH ថ្នឈាម cordon។ តេើartère ombilical / Umbilical Artery?នាំអ្វីមួយ
ខាងតរកាមតនោះមកជាមួយ



11

A ដរកតស្រាមេឹកតភាល ោះមុនកាលកាំណេ់
B  តរកាយដរកេឹកតភាល ោះ  រកនឹងម្ននការបាេ់រង់ឈាមយ៉ាងតរចើន
C រមូលេងសុក តរ ោះដេគល់េងសុកសែិេតៅតកៀកជាយដរកងសុក (velamentous 

insertion)
D Embolie amniotique / Amniotic Embalism
E សុកខាាំជារ់(Placenta accreta)

12

A 

ជំរាបគាត់ថា ពំុចំបាច់បន្នែមជតិន្ដកទទទររោះទីពិទោធន៍បានបង្ហា ញ
ថា គាត់ពំុមានខ្វោះរគាប់ឈមទទទ ើយមយ៉ាងទទៀតសររីាងគគាត់ពំុទទួល
ជតិន្ដកបន្នែមទ ើយ។

B 
របាប់គាត់ថា ទបើគាត់ទទួលទានអាហារសំបូរជតិន្ដកទ ើយ គាត់ពំុចំ
បាច់បន្នែមជតិន្ដកអ្វីទទៀតទ ើយ។

C
របាប់គាត់ថា ទបើគាត់ទបាោះបង់ការទទួលទានជតិន្ដកទនោះ កូនគាត់នឹងខ្វោះរគាប់
ឈមរក ម (anémie) ពំុខាន។

នរមី្នៅ ក់អាយុ ២២ ឆ្ៅ ាំ ម្ននគភ៌េី១ (G1P0) អាយុគភ៌ម្នន២៨អាេិេយ គិេពីថ្ងងេី១ ថ្នរដូវ
ចុងតរកាយរ ូេតពលគាេ់មកពិនិេយតនោះ។ គាេ់របារ់ថ្ ចលនតរ ើរាំរោះររស់កូនគាេ់ធ្លល ក់
ចុោះ។  នងមិនដដលបានពិនិេយតាមោនថ្ផៃត ោះតេ។ តពលតាមោនកូន សំូនពុាំម្ននការ
កញ្រនរ ក់តេ។ ចង្វវ ក់តរោះដូងកូនតលាេ ១៥០ដង កៅុងមួយនេី និងម្ននររេិកមម។ គាំនូស
តរោះដូងកូន ពុាំម្ននការធ្លល ក់ចុោះតេ។ ការពិនិេយតអ្កូរង្វា ញថ្  រកម្ននអាយុ២៨អាេិេយ។
 កាយវភិាគ ាស្តសរ (anatomy) និងេាំ ាំកូន្មមតា និងសមស្រសរជាមួយអាយុគភ៌។ សុក
សែិេតៅជារ់ ជញ្ជជ ាំងសំូនខាងតរកាយ ដគមវាតៅឆ្ង យពីម្នេ់សំូន។ តគតឃើញ lobe 
ររស់សុកមួយដុាំសែិេ តៅជញ្ជជ ាំងសំូនខាងមុខ រាង រ។ តាម Doppler តគតឃើញម្នន
សរថ្សឈាមមួយភាជ រ់  lobe  ាំងពីរររស់សុក ឆលងកាេ់ម្នេ់សំូន។ អ្ៅកជាំងឺតនោះកាំពុង
ររឈមនឹងតរគាោះថ្ៅ ក់ណាមួយជាង តគ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៣៤ឆ្ៅ ាំ ម្ននសុខភាពម្នាំមួន ម្ននគភ៌តលើកដាំរូង បានមកជួរអ្ៅកតៅរនៃរ់
ពិនិេយថ្ផៃត ោះ តពលដដលគភ៌គាេ់បាន១២អាេិេយ។ គាេ់របារ់អ្ៅកថ្ គាេ់ឈរ់
េេួល នថ្ៅ ាំជាេិដដកតនោះត ើយ តរ ោះវាត្វើឲ្យគាេ់ឈឺ ត ើយគាេ់ឧសា ៍តភលច
េេួល នថ្ៅ ាំតនោះឲ្យបានរាល់ថ្ងងណាស់។ ការរេួេពិនិេយឈាមបានរង្វា ញថ្ Hematocrit
 ររស់គាេ់បាន ៣៩%។ តេើររតយគណាមួយដដលសមស្រសររាំផុេសាំរារ់ផឋល់ររឹកាឲ្្
យគាេ់?



D 

របាប់គាត់ថា គាត់រតូវន្តទទួលទានថាន ំជតិន្ដកន្ថមទទៀត ទទាោះបីជ
គាត់ពំុមានខ្វោះរគាប់ឈមរក មក៏ទដយ ទដើមបីផគត់ផគង់ទសចកដីរតូវ
ការរបស់គភ៌។

E 
របាប់គាត់ថា គាត់រតូវទលបជតិន្ដកបន្នែមទ ើងវញិ ទពលរគាប់ឈម
រក មធ្លល ក់ទៅទរកាម 11g/dL
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A សងស័យម្ននHydronephrosis  ាំងសងខាង ដូចតចៅោះរេូវដ្វតេសរមុខង្វរ
េរមងតនម រមួរ ច្ូ ល ាំង BUN(Blood urea nitrogen) និង creatinine ផងដដរ។

B គាំត ើញ ាំងតនោះដេងដេតកើេម្ននជាមួយគភ៌្មមតា និងមិនគួរឲ្យបារមភតេ
C សងស័យម្ននHydronephrosis  ាំងសងខាង ត ើយការពិនិេយតអ្កូ (sonogram) 

តមើលេរមងតនម រេួវត្វើជារនៃ ន់
D គាំត ើញេាំរវូឲ្យម្ននការពិតរគាោះតយរល់ជាមួយរគូតពេយជាំនញេរមង

តនម តដើមំីេេួល បានការដណនាំសាំរារ់ដសវងរកតរាគវនិិចឆ័យ និងការ
វាយេាំថ្លដផៅកតវជជាស្តសររដនែមតេៀេ។

E លេោផលរង្វា ញពីការសៃោះរងាូរតនម  ត ើយអ្ៅកជាំងឺរេូវរ ជ្ូ នតៅោក់    ដសរន 
(stent placement)
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A អ្ៅកជាំងឺម្ននេឹកតនមដផអម
B អ្ៅកជាំងឺម្ននការរងកតរាគកៅុងេឹកតនម 
C ការវភិាគេឹកតនមអ្ៅកជាំងឺម្ននលេោផលដូចគាៅ តៅនឹងគភ៌្មមតា

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននគភ៌២០អាេិេយ បានតៅកាន់រនៃរ់សតញ្រង្វគ ោះរនៃ ន់ ត ើយេអូញដេអររបារ់ថ្ 
គាេ់តនមមកម្ននឈាម និងឈឺខៅង។ តៅកៅុងរនៃរ់សតញ្រង្វគ ោះរនៃ ន់ រគូតពេយរញ្ជជ រឲ្យ
ចក់សរថ្ស Pyelogram (IVP) ដូចជាដផៅកមួយថ្នវ ិ្ ីសាំតៅតៅរកតរាគវនិិចឆ័យរគារ់រកួស
កៅុងេរមងតនម។ រគូតពេយឯកតេស Radiologist របារ់ថ្មិនម្ននរគារ់រកួសតៅកៅុង
េរមងតនមតេ រ៉ាុដនរម្ននHydronéphrose និងHydrouretères ាំងសង ខាងត ើយខាងារ
ាំំ ា្ំជាងខាងតឆវង។ តេើររតយគណាមួយខាងតរកាមតនោះ រេឹមរេូវចាំត ោះគាំត ើញ ររស់ IVP

 តនោះ?

កៅុងតពលរេលរ់មកពិនិេយថ្ផៃត ោះជាររចាំ ស្តសរមី្ននគភ៌កូនដាំរូងម្នៅ ក់ អាយុ១៨ឆ្ៅ ាំ ម្ននគភ៌
 ២៣ អាេិេយ រេូវពិនិេយវភិាគេឹកតនម។ ការពិនិេយេឹកតនម (Dipstick) តឃើញថ្ ម្នន
គាំនូសជាេិសករ ។ Paramètre / Parameterតផសងៗតេៀេ កៅុងេឹកតនម្មមតា ាំងអ្ស់។ 
តេើកៅុងររតយគ េតៅតនោះ មួយណាដដលជាត េុផលនាំឲ្យត ើងជាេិសករ កៅុងេឹកតនម?



D  េឹកតនមររស់អ្ៅកជាំងឺតនោះ ម្ននឆលងតមតរាគ
E អ្ៅកជាំងឺតនោះម្ននជាំងឺេរមងតនម

15

A Succenturiate placenta ៖ ថ្ផៃសុកភាជ រ់ជាមួយជញ្ជជ ាំងសំូនមិនលអ ត្វើ
ឲ្យសរថ្សឈាមម្នរ យ ផរល់ឈាមតៅកូនមិនបានស្រសួល ដូចជាឈាម
 ាំងពីររេូវរលាយចូលគាៅ  តៅរេង់តនោះ

B Vasa previa ៖ សុកតៅជិេកាលកូន តកៀកនឹងសរថ្សឈាមដដលចូល
គល់តៅកៅុង cordon

C សុក ាំងម្នេ់សំូន
D Membranaceous placenta ៖ សុកដដលម្ននស្រស រ់ membrane

តសរើងមិនរររកេី តៅចតនល ោះ cotyledon និងសំូន។
E Placenta accreta  សុកជារ់សអិេ

16

A Diamètre interépineuse / Interspinous Diameter
B Diamètre promonto sus pubien(True conjugate diameter)
C Diamètre promoto sous pubien(Diagonal conjugate diameter)
D Diamètre promonto rétropubien (Obstetric conjugate diameter)
E Diamètre Biparietal ( Biparietal diameter)
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A Bassin gynécoide/A gynecoid pelvis 
B Bassin androide/An android pelvis 
C Bassin anthropoide/An anthropoid pelvis 
D Bassin aplati/ A platypelloid pelvis 
E An androgenous pelvis 

ស្តសរអីាយុ៣៣ឆ្ៅ ាំ G2P1 តពលរគរ់ដខ គាេ់សរម្នលកូនតោយវោះ មរងតេៀេ។ តពលវោះ កូន
តចញមកតោយគាម នការពិបាកអ្វីតេ រ៉ាុដនរពិបាកយកសុកតចញ តរ ោះថ្ផៃចតនល ោះសុក និង
ជញ្ជជ ាំងសំូន ពុាំអាចដញកបានតាោះ។ សុកយកតចញដុាំៗ។ រនៃ រ់មកតេៀេ សំូនមិនករន្
តាក់ និងធ្លល ក់ឈាម។ចូរគូសយកការពណ៌នណាមួយ ដដលរេឹមរេូវនឹងសុកដររតនោះ។

ចម្នង យខលីរាំផុេពី Promontoire/Promontoryតៅឆអឹងថ្ង ស(Pubis)តៅដូចតមរច?

ស្តសរមី្នៅ ក់បានរង្វា ញខលួនតៅរនៃរ់សាំរាល តពលរគរ់ដខ។ ការវាស់ដវងឆអឹងអាងរេគាករេូវ 
បានត្វើត ើង។ គាេ់ម្ននអាងរេគាកពងរកតពើស្រសចួ ត ើយវជិជម្នរេមុខតរកាយ តៅរចក
ចូល ា្ំជាងវជិជម្នរេេេឹង។ occiput កូនតៅខាងតរកាយ។ តេើស្តសរតីនោះម្ននរាងរេគាក
ដររណា?
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A កូនតដកេេឹង
B ចង្វក កៅុងាែ នភាពេេឹង
C ក ច្ ឹងក (occiput)  / Occipital កៅុងាែ នភាពេេឹង
D  េរមង់ ុចថ្ង ស
E េរមង់កាលឱនរជមុជ

19

A មិនម្ននសកមមភាពអ្វីដដលរេូវ្វីតេ តរ ោះគាេ់អ្េ់ម្ននសញ្ជដ ។គាេ់មិន  ន់មករដូវ
 និងមិនម្ននគភ៌ត ើយ។

B រញ្ជជ ឲ្យត្វើតេសរថ្ផៃត ោះ serum quantitative 
C ារ រ់រកសាំត ងតរោះដូងកូន តោយសាំភារៈ Doppler 
D  ត្វើតអ្កូត ោះ និងអាងរេគាក
E ត្វើការពិនិេយសំូន តោយលូកាៃ រ តដើមំីវាយេាំថ្លេាំ ាំររស់សំូន

20

A រេូវពិនិេយរកេាំ ាំសំូន តោយត្វើការពិនិេយអាងរេគាក។
B រកចាំនួន HGG កៅុង serum ។
C វាស់ចាំង្វយកាំតរ៉ាោះគូេតៅកាល តោយត្វើតអ្កូតាមត ោះ ឬ តាម វ រម្នស
D  វាស់កាំរេិ progesterone តាមកាំរេិររស់ HCG កៅុង serum

តពលពិនិេយអាងរេគាកស្តសរមី្នៅ ក់ ឈឺត ោះសាំរាលកូន គភ៌៣៤អាេិេយ តឃើញថ្ ម្នេ់សំូន
ររស់គាេ់តរើកបាន ៦ស.ម រលុរអ្ស់ តោយាៃ ររ៉ាោះម្នេ់ និង រចមុោះកូន ចង្វក  េរមង់តៅ
រករេគាកតឆវង។ តនោះគឺជាឧ  រណ៍ររស់ររតយគណាមួយខាងតរកាមតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននថ្ងងេីមួយថ្នរដូវចុងតរកាយររស់គាេ់បាន កនលងផុេតៅ ៤ អាេិេយត ើយ។ 
គាេ់របារ់ថ្ គាម នតរាគសញ្ជដ អ្វីតាោះដូចជាចង់កអួេ  េ់ តនមញឹក ឬ ក៏េឹងតោោះតេ។ 
គាេ់ថ្ ររដ លជាម្ននគភ៌ តរ ោះគាេ់អ្េ់តឃើញមករដូវ។ គាេម្ននររវេរិម្ននកូនតរៅ
សំូន ត ើយចង់រញ្ជជ ក់ឲ្យចាស់ តដើមំីតាមោនរកាគភ៌ឲ្យបានឆ្រ់។ តេើសកមមភាព
មួយណាខាងតរកាមតនោះ ដដលសមស្រសរជាងតគ កៅុងតពលតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់បានមកពិនិេយថ្ផៃត ោះ តរកាយពីបានត្វើតេសរគភ៌តោយខលួនឯងតៅផៃោះរចួមក និង
របារ់ពីថ្ងងេីមួយថ្នរដូវចុងតរកាយ ររដ លជា៨អាេិេយកនលងតៅ។ គាេ់រញ្ជជ ក់ថ្ គាេ់
ចាំមិនចាស់អ្ាំពីថ្ងងតនោះតេ តរ ោះគាេ់ម្ននររវេរិរដូវមិនតេៀងជាយូរមកត ើយ។ តេើកៅុង
រណារ ររតយគខាងតរកាមតនោះ មួយណាដដលនាំតៅរកការកាំណេ់អាយុគភ៌ពិេរបាកដ?



E រកចាំនួន oestradiol / Estradiol កៅុង serum
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A តចញតវជជរញ្ជជ  Lasix តដើមំីរនែយការត ើម និង ឈឺ
B បញ្ជូ នគាត់ជបន្ទា ន់ទៅន្ផនករបូភាពទវជជោស្រសត ទដើមបីទធវើ Doppler 

សរសស veine រកទមើល veine ន្ដលមានកំណកឈម( thromboses)

C ដក់ឲ្យគាត់សំរាក ទៅ L និង D ទដើមបីពយបាល Preeclampsia

D ធ្លន្ទចំទរោះគាត់ថា ទនោះគឺជករណីធមមតាសនគភ៌ និងមិនចំបាច់
ពយបាលទទ

E របាប់គាត់ថា ទជើងគាត់កំពុងទ ើមទនោះ បណ្តត លមកពីការទទួលទាន
សរបទពក និង ន្ណនំ្ទគាត់ឲ្យទទួលទានរបបអាហាររាងោប។
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A ឈឺ Ligament rond / Round ligament 
B ឈឺដខៅងត ោះតវៀន 
C ឈឺត ោះសាំរាលកូនមិនរគរ់ដខ
D  ម្ននរគារ់រកួសកៅុងេរមងតនម
E រលាកេរមងតនម 

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៣១ឆ្ៅ ាំ G3PARA2002 បានមកដផៅកសមភព កៅុងគភ៌អាយុ៣៤អាេិេយ តដើមំី
តាមោនជាររចាំ។ គាេ់ម្ននសាំ ្ឈាមជាម្យម គឺពី១០០តៅ ១១០/ តលើ៦០ តៅ 
៧០។ មកដល់តពលតនោះគាេ់ត ើងេាំងន់ ាំងអ្ស់៩ គ.រកយ៉ាងតរចើន។ កៅុងតពលពិនិេយ 
ស្តសរមី្នៅ ក់តនោះេអូញដេអរអ្ាំពីការត ើមតជើង ាំងសងខាង ដដលតពលខលោះ រណារ លឲ្យឈឺតៅ
តពលលាង ច។ េឹកតនមររស់គាេ់រជលក់តឃើញម្នន ោនររូតេអីុ្ន (trace protein) ត ើយ
សាំ ្ឈាមតពលពិនិេយគឺ ១១៥/៧៥។ គាេ់មិនម្ននសញ្ជដ អ្វីតផសងតេៀេតេ។ តពល ពិ
និេយរាងកាយគាេ់ តឃើញថ្ ម្ននត ើម និងចុចតៅរេេុតៅតលើតជើង ាំងពីរ តោយពុាំ
ម្ននឈឺតៅកាំភួនតជើងតេ។                                           តេើររតយគណាមួយខាងតរកាម
តនោះ ដដលសមស្រសរជាងតគសាំរារ់ស្តសរមី្ននថ្ផៃត ោះម្នៅ ក់តនោះ?

នរកូីនដាំរូង G1P0 អាយុ២៨ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ អាយុគភ៌ ១៨អាេិេយមកពិនិេយខុសតពលណាេ់ 
រនៃ រ់ពីគាេ់ឈឺខលួនដផៅកចាំត ៀងខាងាឋ ាំ។ គាេ់តរៀររារ់ការឈឺដូចចក់តោេ តពលត្វើ
ចលន និងហាេ់របាណ។ គាេ់រញ្ជជ ក់ថ្ ការរេ់តជើងេូច ា្ំ មិនម្ននអ្វីដរលកតេ។ គាេ់
របារ់តេៀេថ្ គាម នរគុន ឬ ញាក់តេ។ ការសអាំ តោយកាំតៅ វាជួយរនែយការមិនស្រសួលតនោះ។
 កៅុងនមជារគូតពេយសមភពររស់គាេ់ តេើអ្ៅករេូវរបារ់គាេ់ពីមូលត េុថ្នការឈឺតនោះ 
យ៉ាងដូចតមរច?
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A  រកម្ននេឹកកៅុងកាល  (hydrocephalic)
B ដុាំសំូន (fibrome uterine/ uterine fibroids) 
C េឹកតភាល ោះតរចើន (polyhydramnios) 
D  េរមង់ ុចគូេ 
E គភ៌កូនតភាល ោះ មិនបាច់ត្វើតរាគវនិិចឆ័យ 
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A តពលគាេ់ឈឺត ោះសាំរាលកូន រតណារ យឲ្យស្តសរតី្វើការសាំរាលគូេមក
មុនតាម វ រម្នស

B រ ជ្ូ នស្តសរជីារនៃ ន់ តៅដផៅកសាំរាល តដើមំីត្វើ cesarean section ភាល ម។
C ោក់កមមវ ិ្ ីត្វើ cesarean section តៅអាេិេយេី៤១ ឬរនៃ រ់ពីតនោះតេៀេ
D ោក់កមមវ ិ្ ីតដើមំីត្វើការរងវិលយកកាលចុោះ តៅរ៉ាុនម នថ្ងងខាងមុខ។
E ឲ្យអ្ៅកជាំងឺតៅរនៃរ់តកើេ ត ើយត្វើការរងវិលពីតរៅយកកាលចុោះ តរើកៅុងតពលដដល

 រកតកើេ តៅដេ ុចតជើង ាំងពីរមកមុនតេៀេ។

នរកូីនដាំរូងអាយុ១៩ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ តៅជួររគូតពេយសមភពររស់គាេ់ តៅគភ៌អាយុ៣២ អាេិេយ។
 គភ៌ររស់គាេ់ម្ននភាពសមុគាម ញ តោយារជាំងឺេឹកតនមដផអមតពលម្ននគភ៌ ដដលេាំរវូឲ្្
យចក់ insuline។ គាេ់មិនបានស ការជាមួយតពេយតេ កៅុងរររអាហារ និងការ
ពាបាលតោយ insuline។ គាេ់ធ្លល រ់ពិនិេយតអ្កូពីរដងត ើយ តៅអាេិេយេី២០ និងេី២៨
ថ្នគភ៌ ត ើយម្ននលេោផល្មមតា។ គាេ់មិនធ្លល រ់ម្ននររវេរិអ្េីេតវជជាស្តសរ ឬ សលយ
ាស្តសរ្ ាំដុាំតេ។ កៅុងតពលពិនិេយកាំពស់សំូន ៣៨ ស.ម។ តេើររតយគេតៅតនោះ មួយណា
ដដលពនយល់បានយ៉ាងរេឹមរេូវ ពីភាពខុសគាៅ រវាងកាំពស់សំូន និងអាយុគភ៌?

ស្តសរអីាយុ ៣០ឆ្ៅ ាំ កូនេី២ G2P1 មកពិនិេយថ្ផៃត ោះ តៅគភ៌អាយុ៣៧ អាេិេយ។ កូនររុស
េីមួយររស់គាេ់ សាំរាលតាម្មមតា ម្ននេាំងន់៤៥០០រក រនៃ រ់ពីររឹង៣០ នេី។ ការ
ាៃ រតាមរតរៀរ Leopold តឃើញថ្ រកតលើកតនោះម្ននេាំរង់ ុចគូេ។ ពិនិេយ វ រម្នស
តឃើញថ្ ម្នេ់សំូនរលុរ៥០% និងតរើកបាន ១ តៅ ២ ស.ម។ េាំរង់គូេតនោះ តៅខពស់តលើ
អាងរេគាក។ ការបា៉ា ន់ាម ន រកម្ននេាំងន់ររដ ល៣៥០០រក)។ គាេ់របារ់ថ្ គាេ់
គាម នឈឺត ោះតេ។ការពិនិេយតអ្កូ រញ្ជជ ក់ថ្  រកេាំរង់គូេ ុចតជើង២មកមុន។ េឹកតភាល ោះ
្មមតា ត ើយកាលកូនតងើយ។                                                                                     
         តេើវធិ្លនការណាមួយ ដដលលអរាំផុេសាំរារ់ស្តសរតីនោះ តៅជាំហានរនៃ រ់?
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A បញ្ជូ នន្ទរទីនោះទៅមនាីរទពទយ ទដើមបីទធវើឲ្យឈឺទរោះ ទររោះគាត់មានសញ្ញា
ន្ដលជិតទកើត (a favorable Bishop score)

B ពនយល់ន្ណនំ្ទអ្នកជំងឺឲ្យទចោះរាប់ចលន្ទទរ ើបំរោះ ទធ្លក់របស់ទារក និងឲ្យ
គាត់ទៅទពទយទបើគាត់ទ ើញថា  រកកាំតរ ើកេិចជាង២០ដងកៅុងរយៈតពល
៣តម្ន៉ាង

C រញ្ជជ ឲ្យត្វើតេសរតាមោនសុខម្នលភាព រក(BPP)កៅុងថ្ងងដេមួយ ឬតៅថ្ងងរនៃ រ់
D ដក់កមមវធីិទធវើឲ្យអ្នកជំងឺឈឺទរោះ (induction of labor) ទៅទពលន្ដល

គភ៌មានអាយុ ៤៣ អាទិតយ
E ដក់កមមវធីិបទងកើតកូនទដយវោះកាត់ ទៅសថៃបន្ទា ប់ ទររោះអ្នកជំងឺហាក់ដូចជនឹងមិន

ឈឺទរោះទទ។
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A ដក់ឲ្យគាត់សំរាកទពទយ ទដើមបីទធវើការវោះកាត់យកកូន
B ដក់ឲ្យគាត់សំរាកទពទយ ទដើមបីឲ្យមាត់សបូនទំ និងដក់ថាន ំឲ្យឈឺទរោះ
C សរទសរទវជជបញ្ញជ ឲ្យគាត់ ទលប Misoprostol ទៅផាោះ ទរៀងរាល់ ៤ ទមា៉ាង

មតង រ ូតដល់គាត់ ឈឺទរោះសំរាល។
D ជួសបំន្បកទឹកទភាល ោះ  ទ ើយតាមដនកនុងរយ៖ទពល ២សថៃ។
E ដក់ថាន ំឲ្យមាត់សបូនទំ ទៅការយិាល័យរបស់អ្នក ទ ើយរពឹកន្សែក ឲ្យ

គាត់ទៅមនាីរទពទយ ទដើមបីបនតដក់ Oxytocin
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A ថ្ងងេី១០ ដខកុមភៈ ឆ្ៅ ាំតរកាយ
B ថ្ងងេី ១៤ កុមភៈ ឆ្ៅ ាំតរកាយ
C ថ្ងងេី ១០  ្ៅូ ឆ្ៅ ាំតរកាយ

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៩ ឆ្ៅ ាំ G1Po គភ៌៤១អាេិេយ មករនៃរ់ពិតរគាោះដផៅកសមភព។ តពលពិនិេយ
ម្នេ់សំូនតរើក ១ស.ម។ មិន ន់រលុរតេ ហារ់ដណន េាំរង់កាំពូលកាលតៅកាំពស់ -3។    
                                                                          តេើវធិ្លនការ ណាមួយដដលលអរាំផុេសាំ
រារ់រគរ់រគងស្តសរតីនោះ តៅជាំហានរនៃ រ់?

ថ្ងងតនោះ ស្តសរមី្នៅ ក់មកពិនិេយថ្ផៃត ោះអាយុ ៣៩អាេិេយ តោយារដេេាំ ាំថ្ផៃត ោះររស់គាេ់
េូចជាងអាយុគភ័។ តអ្កូរង្វា ញថ្ េឹកតភាល ោះេិចជាង្មមតា តោយម្នន amniotic fluid 
index 1,5 cm ។ ម្នេ់សំូនររស់គាេ់មិនអ្ាំតណាយផលតេ។ តេើកៅុងចាំតណាមររតយគ
ខាងតរកាមតនោះ មួយណាជាវធិ្លនការរនៃ រ់ដដលសករិសមរាំផុេ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននអាយុ១៨ឆ្ៅ ាំ G2PARA1001 ។ ថ្ងងេីមួយថ្នរដូវចុងតរកាយររស់គាេ់ គឺថ្ងងេី
៧ឧសភា បានមកជួររគូតពេយសមភពតៅអាេិេយេី១០ថ្នគភ៌។ តរើតាមការបា៉ា ន់ាម ន តេើ
គាេ់សាំរាលថ្ងងណា?



D  ថ្ងងេី ១៤ ្ៅូ ឆ្ៅ ាំតនោះ
E ថ្ងងេី ២១ ្ៅូ  ឆ្ៅ ាំតនោះ

28

A 

អ្ោះអាងរបារ់អ្ៅកជាំងឺថ្     គភ៌ដដលម្ននអាយុរ៉ាុណណឹ ង មិន ន់អាចឲ្យ
តយើងារ រ់ឮ សាំត ង តរោះដូងកូនតាមរយៈ Doppler បានត ើយ

B 
របារ់អ្ៅកជាំងឺថ្ េាំ ាំសំូនសមស្រសរជាមួយនឹងអាយុគភ៌ ត ើយោក់
កមមវ ិ្ ីឲ្យគាេ់ពិនិេយតអ្កូ តៅតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ ២០អាេិេយ

C
ោក់កមមវ ិ្ ីរូមយកេឹកតភាល ោះតៅពិនិេយgenetic ភាល មៗ តរ ោះ ម្នរ យម្ននអាយុតរចើន។

D 

ោក់កមមវ ិ្ ីយកកូនតចញ តរ ោះគាេ់ម្ននកូនពង។ ការសនៅិោឌ នតនោះ
 គឺតោយារដេសំូនររស់គាេ់ម្ននេាំ ាំ ា្ំជាងអាយុគភ៌តរចើន ត ើយ
សាំត ងតរោះដូង រកក៏ារ រ់មិនឮ

E 
ឲ្យគាេ់ពិនិេយតអ្កូជារនៃ ន់ តដើមំីកាំណេ់រញ្ជជ ក់អាយុគភ៌ និង តដើមំី
រញ្ជជ ក់ថ្ តេើ រកតៅរស់ដដរឬតេ

29

A រ ជ្ូ នស្តសរតីៅរនៃរ់សាំរាល តដើមំីតាមោនសុខម្នលភាព រក

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៣៦ឆ្ៅ ាំម្ននកូនដាំរូង បានមកពិនិេយថ្ផៃត ោះតលើកេី១តៅរនៃរ់ពិតរគាោះជាំងឹ
ររស់អ្ៅក។ គភ៌ររស់គាេ់ម្ននអាយុ ១១ អាេិេយតរើគិេតាមរដូវចុងតរកាយ។គាេ់ម្ននសុខ
ភាពលអ។ តពលពិនិេយអ្ៅកាៃ ររ៉ាោះសំូនររស់គាេ់តៅ ក់កណារ លចតនល ោះឆអឹងថ្ង ស និងផចិ
េ។ តពលារ រ់ Doppler មិនឮសាំត ងតរោះដូងកូនតេ។                      តេើកៅុងចាំតណាម
ររតយគខាងតរកាមតនោះ មួយណាជាវធិ្លនការលអរាំផុេ តៅជាំហានរនៃ រ់?

ស្តសរអីាយុ១៦ឆ្ៅ ាំ ម្ននថ្ផៃត ោះដាំរូងអាយុ៣៥អាេិេយ មកពិនិេយគភ៌តៅរនៃរ់ពិតរគាោះជាំងឹ
ររស់អ្ៅក។ គាេ់ម្ននសាំ ្ឈាម ១៧០/១១០ mmgHg ត ើយគាេ់ម្ននជាេិររូតេអីុ្ន
កៅុងេឹកម៉ាូរេ ៤ដខវង។ គាេ់ត ើមមុខ និងចុងថ្ដចុងតជើង យ៉ាងខាល ាំង។ គាេ់របារ់ថ្ សំូន
គាេ់អ្េ់ម្ននកញ្រនរ ក់។ ម្នេ់សំូនររស់គាេ់រិេ មិនរលុរតេ។ តាមរយៈការពិនិេយតអ្កូ 
តឃើញថ្ កូនររស់គាេ់ម្ននេាំរង់គូេ។ តេើកៅុងចាំតណាមររតយគខាងតរកាមតនោះ មួយណា
វធិ្លនលអរាំផុេ តៅជាំហានរនៃ រ់?



B ដណនាំឲ្យគាេ់តៅផៃោះវញិ សាំរាកតលើដរគឲ្យតសងៀម រ ូេដល់ស្រសកត ើម
ត ើយសាំ ្ឈាមរេលរ់មក្មមតាវញិ

C ឲ្យស្តសរតីគងតពេយ តដើមំីរបាកដថ្ គាេ់សាំរាកតសងៀមតលើដរគ និងឲ្យថ្ៅ ាំរ ច្ុ ោះេឹកតនម
 តដើមំីរនែយការត ើម និងសាំ ្ឈាម

D ឲ្យស្តសរតីគងតពេយ ត ើយត្វើឲ្យសាំរាលកូនកៅុង២៤តម្ន៉ាង
E ឲ្យនងតគងតពេយ តដើមំីសាំរាលកូនតោយវោះកាេ់

30

A អូ្ដវរ (ovaries) / Ovary តៅខុសកដនលង
B រនោធ្លល យពីរនោសំូនតៅតស្រាមត ោះ Cavité péritonéale / Peritoneal cavity
C កូនតៅកៅុងត ោះ( Grossesse abdominal)/Abdominal pregnancy)
D  រលូេតាមថ្ដសំូន (Avortement tubaire) / Tubal abortion
E រដ កសំូនតាមាៅ មវោះកាេ់យកកូនកាលពីតលើកមុន

31

A រាំណងចង់ចងថ្ដសំូន
B ឈាមអ្េ់កក Development of disseminated intravascular 

coagulopathy (DIC)

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣២ ឆ្ៅ ាំ G2P1 ម្ននគភ៌អាយុ ២៨ អាេិេយ មកពិនិេយតៅរនៃរ់ឈឺត ោះសាំ
រាលតោយេអូញដេអរ ពីការធ្លល ក់ឈាមតាម វ រម្នស។ សញ្ជដ សាំខាន់ៗម្នន ៖ សម្នព ្ឈាម
 ១១៥/៦៧ mgHg ជីពចរតលាេ ៨៧ដង/នេី។ សីេុណា ភាព ៣៧អ្ងារតស សង្វវ ក់ដតងាើម
 ១៨ដង/នេី។ គាេ់របារ់ថ្ សំូនអ្េ់ម្ននកញ្រនរ ក់តេ កូនរាំរោះលអ្ មមតា។ តពលពិនិេយតអ្កូ
 សុកសែិេ តៅជញ្ជជ ាំងសំូនខាងមុខ រាង រ ត ើយរគរតលើរនោម្នេ់សំូនខាងកៅុងតពញ 
 ាំងអ្ស់។  តេើររតយគខាងតរកាមមួយណាដដលត្វើឲ្យគាេ់ររឈមនឹងការកាេ់សំូន
តរចើនជាងតគ?

ស្តសរអីាយុ២៩ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G3P2 មកដល់កដនលងសតញ្រង្វគ ោះរនៃ ន់ តោយេអូញដេអរថ្ ពិបាកកៅុង 
ត ោះ រយៈតពល២អាេិេយត ើយ។ សញ្ជដ សាំខាន់ៗររស់គាេ់គឺ ៖ សាំ ្ឈាម ១២០/៧០
 mmHg ជីពចរតលាេ ៩០ដង/នេី សីេុណា ភាព ៣៦,៩៤ អ្ងារតស សង្វវ ក់ដតងាើម ១៨
ដង/នេី។ តេសរគភ៌វជិជម្នន តអ្កូតឃើញ រក ១៦អាេិេយ តៅតរកាយសំូនដដលម្ននេាំ ាំ
្មមតា( ១០ x ៦ x ៥,៥ ស.ម)។អូ្ដវរ  ាំងពីរ (ovaries)្មមតា។ គាម នេឹកកៅុងត ោះតេ។        
                     តេើររតយគខាងតរកាមមួយណា ដដលជាមូលត េុថ្នសញ្ជដ  ខាងតលើ ាំង
តនោះ?



C សុកជារ់ (placenta accreta)
D  ការសាំរាលកូនតាម វ រម្នស កាលពីតលើកមុន
E ជក់បារ ី

32

A រលូេម្ននកាល យតរាគ (Septic abortion) 
B រលូេត ើងវញិ
C Consumptive coagulopathy with hypofibrinogenemia (CIVD)
D  អ្នគេមិនម្ននកូន
E កូនតរៅសំូន

33

A ទឹកទភាល ោះទលើសស្សចួស្ោវករមបណ្តត លឲ្យឈឺទរោះមុន២៨ អាទិតយ   ណ្តស់ ។

B 
អ្រតាជំងឺមិនរបរកតី (malformation)  រមួជមួយទឹកទភាល ោះទរចើនទនោះ 

របន្ ល៣%។

C
មាត យទ ើម ជពិទសសទៅចុងសដចុងទជើង និងតំបន់ទាវ រមាស។ ករណីទនោះមិនសូវ
ជួបទទ។

D 
ទតបៀតបំពង់អាហារ (Esophageal atresia) រមួជមួយទឹកទភាល ោះទរចើនទលើស 

គឺមាន របន្ លជជិត ១០%

E 
ផលវបិាកសនទឹកទភាល ោះទរចើនគឺ រទបើកសុក សបូនទខ្ោយមិនដំទណើ រការ  
និងធ្លល ក់ឈមទរកាយសំរាល

ស្តសរអីាយុ២៤ឆ្ៅ ាំ ម្ននគភ៌៣០អាេិេយ ម្ននកាំពស់សំូន ៥០ ស.ម។  ក់េងនឹងេឹកតភាល ោះ
តរចើនតលើស្មមតា (Polyhydrammios)។ តេើររតយគណាមួយ ដដលរេឹមរេូវ?

ស្តសរមី្ននគភ៌ ១៧អាេិេយ រេូវបានត្វើតរាគវនិិចឆ័យថ្ កូនាល រ់តៅកៅុងសំូន។ ៥អាេិេយ
តរកាយមក គាេ់រេលរ់មកជួរអ្ៅក ត ើយសញ្ជដ សាំខាន់ៗររស់គាេ់គឺ ៖ សាំ ្ឈាម 
១១០/៧២ mmHg ជីពចរ ៩៣/នេី សីេុណា ភាព ៣៦-៣៨ អ្ងារតស សង្វវ ក់ដតងាើម ១៦
ដង/នេី។ គាេ់មិនម្ននរលូេកូនតេ ពិេដមនដេនងម្ននធ្លល ក់ឈាមខលោះៗ។ ម្នេ់សំូនរិេ
ជិេតពលពិនិេយ។                        តេើស្តសររីរឈមនឹងតរគាោះថ្ៅ ក់ណាមួយខាងតរកាម?



34

A ញុាាំ   Aspirin កាំរេិ រ
B Dilantin (phenytoin)
C រ ច្ុ ោះសាំ ្ឈាម
D  Magnesium Sulfate
E សាំរាលកូនតោយវោះកាេ់
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A រលូេកូនតៅរេីម្នសេីមួយចាំនួន៣ដង
B គភ៌កូនតភាល ោះ

C
ការរលូតកូនបីដង ទៅទពលន្ដលគភ៌សែិតទៅកនុងរតីមាសទី២ ទដយ
គាម នការឈឺទរោះ ឬ ទដយគាម នមូលទ តុជក់ន្សតងណ្តមួយ។

D 
មានរបវតិតទចៀរដំទៅ (dysplasia cervical) មាត់សបូន ទដយទរបើន្កវ
ពរងីកទពលវោះកាត់(



Conisation)

E 
ទអ្កូទៅទពលគភ៌មានអាយុ១៨អាទិតយ ទ ើញថា មាត់សបូនមាន
របន្វង ៣៥ ម.ម។
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A រលូេ ាំងស្រសុង
B រលូេមិនអ្ស់ ាំងស្រសុង

នរអីាយុ ២០ ឆ្ៅ ាំ ម្ននគភ៌តលើកដាំរូង បានមកពិនិេយសុខភាពតាម្មមតា តោយតពលតនោះ
 គភ៌គាេ់ម្ននអាយុ៣២អាេិេយ។ គាេ់គាម នរញ្ជា ដផៅកតវជជាស្តសរអ្វីតេ។ គាេ់ម្ននសាំ ្
 ឈាម ១៥០/៩៦ mmHg ត ើយេឹកតនមររស់គាេ់ ម្ននររូតេអីុ្ន (Protein) ១ដខវង។ 
គាេ់េអូញដេអរថ្ ឈឺកាលជារ់ជាររចាំ ត ើយត ោះជាសាំរាក ក៏អាការៈតនោះមិនបាន
ស្រាកស្រានរ ឬបាេ់ ឈឺដដរ។ អ្ៅកជាំងឺតនោះរេូវរ ជ្ូ នតៅមនៃីរតពេយ សាំរារ់ការរគរ់រគងជាំងឺ
ររស់គាេ់ តផសងតេៀេ។ តៅមនៃីរតពេយ សាំ ្ឈាមររស់គាេ់ គឺ ១៥៨/៩៨ mm Hg 
ត ើយតគសាំគាល់ តឃើញថ្ គាេ់ម្ននអាការៈកញ្រនរ ក់ៗ  (tonic-clonic seizure) ។               
       តេើវ ិ្ ីាស្តសរណាមួយខាងតរកាម ដដលម្ននររសិេោភាពរាំផុេតររើសរម្នរ់រគរ់រគង
ការររកាច់តនោះ?

ស្តសរអីាយុ ៣២ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G5P1 មកពិនិេយថ្ផៃត ោះតលើកេី១។ ការពិនិេយថ្ផៃត ោះនិង តរាគស្តសរី
 ររវេរិតវជជាស្តសរ រពម ាំងការពិនិេយរាងកាយររស់គាេ់រេូវបានត្វើត ើយរចួរាល់។ តេើ
ររតយគណាមួយខាងតរកាមតនោះ ដដលចាំបាច់រាំផុេេរមូវ   ឲ្យតរជើសតរ ើសវ ិ្ ីចងម្នេ់សំូន
 (Cerclage placement)

ការធ្លល ក់ឈាមតៅអាយុគភ៌១២ អាេិេយ ត ើយម្នេ់សំូនតរើក តោយមិនម្ននជាលិកាគភ៌
តចញមកតរៅ។ ចូរអ្ៅកគូសររតយគខាងតរកាម ដដលរេូវនឹងដររថ្នការរលូេតនោះ ៖



C គាំរាមរលូេកូន (Threatened abortion)
D មិនអាចរលូេ (Missed abortion)
E  ការរលូេកូន តោយពុាំអាចតចៀសវាងបាន  (Inevitable abortion)
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A រលូេ ាំងស្រសុង
B រលូេមិនអ្ស់ ាំងស្រសុង
C គាំរាមរលូេកូន (Threatened abortion)
D  មិនអាចរលូេ (Missed abortion)
E ការរលូេកូន តោយពុាំអាចតចៀសវាងបាន  (Inevitable abortion)
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A រលូេ ាំងស្រសុង
B រលូេមិនអ្ស់ ាំងស្រសុង
C គាំរាមរលូេកូន (Threatened abortion)
D  កូនឈរ់លូេលាស់ (Missed abortion)
E ការរលូេកូន តោយពុាំអាចតចៀសវាងបាន  (Inevitable abortion)
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A រលូេ ាំងស្រសុង
B រលូេមិនអ្ស់ ាំងស្រសុង
C គាំរាមរលូេកូន (Threatened abortion)
D  កូនឈរ់លូេលាស់ (Missed abortion)
E ការរលូេកូន តោយពុាំអាចតចៀសវាងបាន  (Inevitable abortion)

40

A  រលូេ ាំងស្រសុង
B រលូេមិនអ្ស់ ាំងស្រសុង
C គាំរាមរលូេកូន (Threatened abortion)
D កូនឈរ់លូេលាស់ (Missed abortion)

ការឆលងកាេ់រនោម្នេ់សំូនថ្នាច់សុកខលោះៗ តៅតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ ៩អាេិេយ។ ចូរ
អ្ៅកគូសររតយគខាងតរកាម ដដលរេូវនឹងដររថ្នការរលូេតនោះ ៖

កូនាល រ់តៅតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ ១៥អាេិេយ តោយគាម នធ្លល ក់ជាលិកា រក ឬជាលិ
កាម្នរ យ យ៉ាងេិច៨អាេិេយ។ ចូរអ្ៅកគូសររតយគ ខាងតរកាម ដដលរេូវនឹងដររថ្នការ
រលូេតនោះ ៖

កូន និង សុកធ្លល ក់តចញមក ាំងអ្ស់ពីសំូន តៅសបាឋ  ៍េី១០ ថ្នគភ៌។ ចូរអ្ៅកគូស
ររតយគខាងតរកាម ដដលរេូវនឹងដររថ្នការរលូេតនោះ ៖

ការធ្លល ក់ឈាម តៅតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ ៧អាេិេយ តោយមិនម្ននតរើកម្នេ់សំូន។  ចូរ
អ្ៅកគូសររតយគខាងតរកាម ដដលរេូវនឹងដររថ្នការរលូេតនោះ ៖



E ការរលូេកូន តោយពុាំអាចតចៀសវាងបាន  (Inevitable abortion)
41

A រេូវវភិាគអ័្រម៉ាូន (hCG) រាល់សបាឋ  ៍
B កាេ់សំូន
C ពាបាលតោយតររើគីមីមួយមុខ
D ពាបាលតោយតររើគីមីតរចើនចូលគាៅ
E ពាបាលតោយវេិយុសកមម

42

A កាំរេឹវាស់  hCG តកើនត ើង (A rise in hCG titers)
B កាំរេឹវាស់ hCG មួយអាេិេយតឃើញតៅជា plateau(A plateau of hCG titers for 1 week)
C កាំរេិ hCG វលិមកជា្មមតា តៅ  ៦ អាេិេយ តរកាយតពលយក mole តចញ
D  តលចតចញនូវជាំងឺតងលើម (Liver metastasis)
E តលចតចញនូវជាំងឺខួរកាល (Brain metastasis)

43

ស្តសរអីាយុ២២ឆ្ៅ ាំ G1Po ម្នៅ ក់មកជួរតៅគលីនិកររស់អ្ៅក តដើមំីតាមោន តរកាយពីបានយក
កូនពងតចញ។ គាេ់មិនម្ននតរាគសញ្ជដ អ្វីត ើយ ត ើយការពិនិេយក៏តឃើញ្មមតាដដរ។ តេើ
ររតយគណាមួយ ដដលអាចជាការចងអុលសមស្រសរ តដើមំីចរ់តផឋើមការពាបាលតោយថ្ៅ ាំ
គីមី ដេមួយមុខ?

ស្តសរអីាយុ ៣២ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ មកជួរតៅដផៅកសតញ្រង្វគ ោះរនៃ ន់ តោយម្ននឈឺត ោះ និងធ្លល ក់ឈាម
តាម វ រម្នស។ ថ្ងងេី១ ថ្នរដូវចុងតរកាយររស់គាេ់ គឺ ៨ អាេិេយកនលងមកត ើយ ត ើយ
តេសររកថ្ផៃត ោះ គឺវជិជម្នន។ ការពិនិេយតឃើញតរោះដូងញារ់ សម្នព ្ឈាមធ្លល ក់ចុោះ។ ការ
ពិនិេយត ោះតឃើញម្ននសញ្ជដ  Péritonite (Peritoneal Signs)។ការពិនិេយតអ្កូតលើត ោះ
តឃើញថ្ ម្ននេឹកតៅកៅុងត ោះ។ ការសាំតរចចិេរ គឺរេូវតរៀរចាំអ្ៅកជាំងឺតៅរនៃរ់វោះកាេ់រនៃ ន់
 តដើមំីតរើកត ោះ។ តេើមួយណាជាតរាគ    វនិិចឆ័យដ៏សករិសមជាងតគ។

ស្តសរអីាយុ ២០ឆ្ៅ ាំ G1Po មកជួរអ្ៅកតៅគលីនិកររស់អ្ៅក តដើមំីតាមោនរនរអ្ាំពីការពរងីក
ម្នេ់សំូន និងតកាសសាំអាេសំូនចាំត ោះការរលូេមិនអ្ស់ ាំងស្រសងុ។ គាេ់អ្េ់ម្ននតរាគ
សញ្ជដ អ្វីតេ គាម នធ្លល ក់ឈាម គាម នរគុន ឬក៏ញាក់តេ។ លេោផលពិនិេយ្មមតា។ របាយ
ការណ៍តរាគវេិា រង្វា ញអ្ាំពីការលូេលាស់ថ្នតកាសិកា trophoblast តោយារអ្វេរម្នន
សរថ្សឈាម និងមិនម្ននជាលិកាកូនតេ។ ការឆលុោះសួេតោយវេិយុសកមម តឃើញថ្គាម ន 
Métastase (Metastatise)តេ។         តេើររតយគខាងតរកាមមួយណាដដលលអរាំផុេសាំរារ់
រគរ់រគងជាំងឺ តៅជាំហានរនៃ រ់?



A ដរកធ្លល យកូនតរៅសំូន
B កូនពង
C រលូេធ្លល ក់មិនអ្ស់
D កូនឈរ់លូេលាស់
E Kyste lutéinique (Luteal Cyst) ររស់អូ្ដវររមួល
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A ធ្លល រ់តចៀរម្នេ់សំូនពីមុនមក
B ជមងឺរលាកអាងរេគាក
C តររើមត្ាបាយពនារកាំតណើ េតាមសំូន (កងសំូន)
D  ការត្វើឲ្យម្នន Ovulation
E តររើថ្ៅ ាំ Diethylstilbestrol កៅុងសំូន (DES)
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A ឲ្យគាេ់រេលរ់តៅផៃោះវញិ  តៅតពលដដលការធ្លល ក់ឈាមរេូវបានរាំបាេ់
 ាំងស្រសងុ ត ើយឲ្យ គាេ់ តាមោនចលនតរ ើរាំរោះររស់ រក។

B ត្វើការពិនិេយតោយតររើតស្រាមថ្ដ Stérile (Sterile)
C ត្វើ amniocentèse (amniocentesis) តដើមំីរកការកាល យតរាគ
D  ត្វើការពិនិេយតោយតររើចាំពុោះ   Stérile (Sterile)
E ត្វើការពិនិេយតោយតអ្កូ

ស្តសរអីាយុ ៣៤ ឆ្ៅ ាំ G2P1 ម្នៅ ក់មកពិនិេយតៅគភ៌អាយុ៣១សបារ  ៍ តៅរនៃរ់សាំរាល តោយ
េអូញដេអរថ្ ម្ននធ្លល ក់ឈាមតាម វ រម្នស តាាំងពីរពលឹម ត ើយវាបាេ់តៅវញិខលួនវា។ នង
របារ់ថ្ គាម នធ្លល ក់េឹក ឬសំូនកញ្រនរ ក់តេ។ គាេ់របារ់ថ្ កូនរាំរោះលអ។ កាលពីសាំរាលកូន 
តលើកមុន គាេ់បានេេួលការវោះកាេ់យកកូន តរ ោះកូនតនោះម្ននេាំរង់ ុចគូេ តពលឈឺ
ត ោះ។ គាេ់របារ់ថ្ គាេ់គាម នរញ្ជា ដផៅកតវជជាស្តសរតេ។ សញ្ជដ ជីវេិររស់គាេ់្មមតា និង
តពលពិនិេយតោយMonitoringរង្វា ញពីររេិកមមថ្នសង្វវ ក់តរោះដូងកូន្មមតា ត ើយគាម នការ
        កញ្រនរ ក់សំូនតេ។ តេើររតយគណាមួយ ដដលសករិសមជាងតគសាំរារ់ការរគរ់រគង
តៅជាំហានរនៃ រ់?

ស្តសរអីាយុ ២៧ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់តេើរម្ននកូនតរៅសំូន។ តេើមូលត េុមួយណាដដលរេូវជាងតគ 
តដើមំីកតកើេជាកូនតរៅសំូន?
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A ចក់ាច់ដុាំថ្ៅ ាំ Terbutaline (ជាថ្ៅ ាំ Tocolytique) 
B ឲ្យថ្ៅ ាំ methylergonovine
C ឲ្យសរម្នកតពេយនិងតាមោន 
D  ត្វើការសាំរាលតោយវោះកាេ់យកកូន
E ត្វើឲ្យឈឺត ោះតកើេ
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A គភ៌តរចើនដង
B េឹកតភាល ោះតរចើនតលើស្មមតា
C  រកលូេលាស់យឺេ
D  វេរម្ននដុាំាច់ កៅុងសំូន
E ម្ននដុាំ ovarine (Ovarian) យ៉ាង ា្ំ

នរមី្នៅ ក់អាយុ ៣៤ឆ្ៅ ាំ G2P1 គភ៌អាយុ ៣១ អាេិេយ បានដឹងថ្ សុក ាំងម្នេ់សំូន មក
ដល់មនៃីរតពេយជាមួយការធ្លល ក់ឈាមតាម វ រម្នស។ តគបា៉ា ន់ររម្នណថ្ គាេ់ម្ននសញ្ជដ  
ជីវេិ្មមតា ត ើយគាំនូសថ្នសង្វវ ក់តរោះដូងកូន គឺ១៤០ដង កៅុងមួយនេី និងម្នន
acceleration ត ើយ គាម នdeceleration តេ។ Tocomètre externe (External Tocometer) 
រង្វា ញថ្ សំូនអ្េ់កញ្រនរ ក់តេ។ កាំណេ់សាំគាល់ គឺធ្លល ក់ឈាមតាម វ រម្នសតរចើន។ តេើ
ការរគរ់រគង ណាមួយ ដដលលអរាំផុេ សាំរារ់ជាំហានរនៃ រ់?

ស្តសរអីាយុ ៤០ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G2P1 មកជួរអ្ៅក តដើមំីត្វើការពិនិេយតាម្មមតា តៅតពលដដលគភ៌
ម្ននអាយុ ៣០ អាេិេយ។ ថ្ផៃត ោះេីមួយររស់គាេ់អាយុ៤០អាេិេយ បានតកើេតាម្មមជាេិ
តាាំងពី១០ ឆ្ៅ ាំមុនតមល៉ាោះ និងគាម នផលពិបាកអ្វីតេ បាន  រកមួយេាំងន់ ៣៥០០រក)។ កៅុង
អ្ាំ ុងតពលថ្នគភ៌រចចុរំនៅតនោះ គាេ់គាម នផល វបិាកអ្វី ាំងអ្ស់ ត ើយគាេ់របារ់ថ្ គាម ន
ររវេរិតវជជាស្តសរសាំខាន់តេ។ គាេ់មិនជក់តេ ត ើយមកដល់តពលតនោះ គាេ់ត ើងេាំងន់ 
១២គ.រក)។ ត ោះរីជាអាយុគាេ់រាងតរចើនរនរិចកឋី គាេ់រដិតស្រគរ់ការស្រាវរជាវ ឬ ការ
ត្វើតេសររកភាពមិនរររកេីររស់ រក (Down syndrome)។ អ្ៅកសាំគាល់តឃើញថ្ គាេ់
ម្ននសាំ ្ឈាមពី១០០តៅ១២០/៦០ តៅ៧០។ កៅុងតពលពិនិេយឲ្យគាេ់ អ្ៅកសាំគាល់
តឃើញកាំពស់សំូនបានដេ ២៥ ស.ម ដេរ៉ាុតណាណ ោះ។      តេើការពនយល់ណាមួយ ដដលរេូវ
នឹងការងយចុោះថ្នកាំពស់សំូនររស់គាេ់?
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A តលើសជាេិសករកៅុងឈាម
B រគុន
C ត ើងសាំ ្ឈាម 
D  ខវោះរគារ់ឈាម (Anemia)
E កងវោះអុ្កសីុដសន
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A ជាំងឺរាំរងុរកឡាតភលើង (Preeclampsia)
B តលើសសម្នព ្ឈាមរុាាំថ្រ ៉ា (Chronic hypertension)
C តលើសសម្នព ្ឈាមរុាាំថ្រ ៉ា រមួផសាំនឹងរាំរងុរកឡាតភលើង
D  រកឡាតភលើង (Eclampsia)
E តលើសសម្នព ្ឈាមតពលម្ននគភ៌ (Hypertension gravidique) / 

(Gestational Hypertension)

ស្តសរមី្នៅ ក់ អាយុ ៣៩ ឆ្ៅ ាំ G1Po គភ៌អាយុ ៣៩ អាេិេយ រេូវបានរគូតពេយសមភពររស់គាេ់
រ ជ្ូ នតៅកាន់រនៃរ់សាំរាល តរ ោះតៅតពលពិនិេយថ្ផៃត ោះ តឃើញថ្ គាេ់ម្ននសម្នព ្
ឈាម ១៥០/១០០ mm. Hg ។ សម្នព ្ឈាម្មមតាររស់គាេ់ កៅុងតពលពត ោះគឺ ១០០ តៅ
 ១២០/៦០តៅ៧០។ តពលតៅដល់រនៃរ់សាំរាល គាេ់របារ់ថ្មិនម្នន ឈឺកាល រពិល
ដភៅក  កអួេ ឬ ឈឺត ោះតេ។ សង្វវ ក់តរោះដូងតលាេម្ននររេិកមម ត ើយ toco dynamètre 
(Toco-dynamometer) រង្វា ញថ្ សំូនកញ្រនរ ក់មិនតេៀង េ់។ ម្នេ់សំូនគាេ់តរើកបាន ៣
 ស.ម។ សម្នព ្ឈាមយកត ើងវញិ គឺ ១៦០/៩០mm Hg ។ Hematocrit = ៣៤.០% , 
plaquettes គឺ ១៦០.០០០, SGOT គឺ ២២ SGPT គឺ ១៥ រឯីការវភិាគេឹកតនមគាម នជាេិ 
Protéine (Protein) តេ។                                            តេើតរាគវនិិចឆ័យមួយណា ដដល
រេឹមរេូវជាងតគ?

ស្តសរអីាយុ ២៦ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1 ម្ននគភ៌ ៣៧ អាេិេយបានមកពិនិេយតៅមនៃីរតពេយកៅុងតពល 
កាំពុងឈឺត ោះសាំរាលកូន។  គាេ់គាម នរញ្ជា តវជជាស្តសរអ្វីតេ។ រយៈតពលពត ោះម្នន
សភាព្មមតា ដេកូនលូេលាស់ម្ននកាំរេិ។ គាេ់ចង់បានការសាំរាលតាម វ រម្នស ចាំត ោះ
កូនស្រសីមួយម្ននេាំងន់ ១៩៥០រក។                     តេើផលវបិាកមួយណា ដដល រកតនោះ
អាចររឈម?
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A Hydralazine
B Magnésium Sulfate (Magnesium Sulfate)
C Labetalol (anti hypertensive)
D  Pitocin (ocytocin)
E Nifedipine (anti hypersensive)
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A មុនម្ននថ្ផៃត ោះ (Preconception) 
B រេីម្នសេីមួយ
C រេីម្នសេីពីរ
D រេីម្នសេីរី
E តរកាយឆលងេតនលរចួ
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A Preeclampsia និង eclampsia
B ឆលងតមតរាគ (Infection)
C ដុោះាច់ តៅកៅុងតបាល កតនម រក(Fetal cystic fibrosis)
D  ធ្លល ក់ឈាមតរកាយតពលសាំរាលតាម្មមជាេិ
E Hydramnios

ស្តសរអីាយុ២០ឆ្ៅ ាំ G1 ម្ននគភ៌អាយុ ៣៦ អាេិេយ រេូវបានពិនិេយតាមោនអ្ាំពី Preeclampsia
 ។ គាេ់ចុចកណឋឹ ងតៅឆមរ តរ ោះគាេ់កាំពុងឈឺកាល និងម្ននអារមមណ៍ពិបាកចដមលក។ 
តពលអ្ៅកមកដល់កៅុងរនៃរ់ តឃើញអ្ៅកជាំងឺររកាច់កញ្រនរ ក់ៗ។ អ្ៅកសតញ្រង្វគ ោះផលូវដតងាើមររស់
អ្ៅកជាំងឺ ត ើយរ៉ាុនម ននេីតរកាយមក អ្ៅកជាំងឺក៏ឈរ់ររកាច់។ ការតាមោនសម្នព ្ឈាម
ររស់អ្ៅកជាំងឺ តឃើញ ១៦០/១១០ mm Hg ។ កៅុងចាំតណាមវ ិ្ ីពាបាលខាងតរកាមតនោះ ។      
                           តេើជតរមើសណាមួយ ជាវ ិ្ ីេរ់ាក េ់ការររកាច់ត ើងវញិថ្នជាំងឺ
រកឡាតភលើង?

ស្តសរអីាយុ ២២ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ ម្ននគភ៌តលើកដាំរូងបាន១៤ អាេិេយត ើយ។ គាេ់មកជួរតៅរនៃរ់
ពិនិេយររស់អ្ៅក តោយម្ននររវេរិឆលងជាំងឺសអូចងមីៗតនោះ ពីកមួយររុសអាយុ៣ឆ្ៅ ាំ។ តេើកៅុងរយៈ
តពលណា ដដលការចមលងតមតរាគសអូចតៅម្នរ យ       រណារ លឲ្យ រកកៅុងថ្ផៃររឈមនឹង 
តរគាោះថ្ៅ ក់ខាល ាំងជាងតគ?

ស្តសរអីាយុ ៣៣ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ ដដលតកើេតរាគេឹកតនមដផអម ចាំណាេ់ថ្ៅ ក់ D ភ័យបារមភអ្ាំពីថ្ផៃត ោះ
ររស់គាេ់។ កៅុងចាំតណាមតរគាោះថ្ៅ ក់ខាងតរកាមតនោះ តេើតរគាោះថ្ៅ ក់មួយណាដដលគាេ់អាច 
តជឿជាក់បានថ្ ររជាជនេូតៅក៏ររឈមមុខដូចជាគាេ់ដដរ?
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A មិនចាំបាច់ពាបាលតេ
B ឈរ់តររើ Vitamin prenatal
C ឲ្យតលរ Corticoid
D  ចក់សរថ្សនូវ Immune globulin
E កាេ់អ្តណរើ កតចញ (Splénectomie) / Splenectomy
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A ឲ្យគាេ់ ចរ់តផរើមររឹងរត ច្ ញកូន
B ចរ់តផរើមរតងកើន Oxytocin ចាំត ោះការសាំរាលអូ្សរនល យ
C មិនចាំបាច់អ្នររាគមតេ ការសាំរាលនឹងវវិេរតៅមុខជា្មមតា
D  ត្វើការសាំរាលតោយវោះកាេ់ ចាំត ោះការរលុរម្នេ់សំូនមិនលអ
E ឈរ់រនរត្វើ epidural តដើមំីឲ្យសំូនកញ្រនរ ក់ត ើយកញ្រនរ ក់តេៀេ និងឲ្យម្នេ់សំូន

តរើករនរ។

នរអីាយុ ២០ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1 អាយុគភ៌ ៣៨ អាេិេយ មកពិនិេយ តោយម្ននការ     កញ្រនរ ក់
សំូន យ៉ាងតេៀង េ់ រាល់៣ ឬ ៤ នេីមរង ត ើយឈឺមរងៗម្ននរយៈតពល៦០វនិេី។ 
តពលពិនិេយ អាងរេគាក ម្នេ់សំូនគាេ់តរើកបាន ៣ ស.ម និងរលុរអ្ស់ ៩០%។ តពល
រាំដរកងង់េឹកតភាល ោះ តឃើញេឹកតភាល ោះថ្ល  ូរតចញមក។ នរតីនោះេេួលការចក់ Anesthésie 
pèridural (Epidural analgesia) តដើមំីរគរ់រគង ការឈឺចរ់។ គាំនូសសង្វវ ក់តរោះដូងកូន
រង្វា ញររេិកមម។ មួយតម្ន៉ាងតរកាយមក ការពិនិេយមរងតេៀេ តឃើញម្នេ់សំូនតរើកបាន ៥
ស.ម និងរលុរអ្ស់ ១០០%។ តេើការរគរ់រគងមួយណា ដដលររតសើរជាងតគ តៅជាំហាន
រនៃ រ់?

ស្តសរអីាយុ ២៣ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1Po រាយការណ៍ដល់ការយិល័យររស់អ្ៅក សាំរារ់ការពិនិេយថ្ផៃ
ត ោះជាររចាំ តៅ២៨ អាេិេយថ្នគភ៌។ លេោផលថ្នការពិនិេយថ្ផៃត ោះកាលពី ២ អាេិេយមុន
 ដដលតចញតោយេីពិតា្ន៍រង្វា ញថ្ ការត្វើតេសរជាេិសករ កៅុងរយៈតពល ១ តម្ន៉ាង 
តឃើញ១២៨ Hémoglobine / Hemoglobin ១០,៨ និងរគារ់ Plaquette ម្នន ៨០.០០០។ អ្្
វ ីៗ តផសងតេៀេ សែិេ តៅកៅុងកាំរេិ្មមតា ាំងអ្ស់។ កៅុងតពលពិនិេយតលើកតនោះ គាេ់ម្នន
សម្នព ្ឈាម ១២០/៧០ mm Hg។ ពិនិេយេឹកតនម គាម នជាេិ protein សករ និងឈាមតេ។
 អ្ៅកជាំងឺពុាំម្ននេអូញដេអរអ្ាំពីអ្វីតេ។ តពលតនោះ គាេ់តលរដេវតីាមីនសាំរារ់រកាគភ៌រាល់ថ្ងង
រ៉ាុតណាណ ោះ។គាេ់រញ្ជជ ក់របារ់ថ្ ធ្លល រ់ម្ននររវេរិ ូរឈាមតាមរចមុោះមរង ដេគាម នការធ្លល ក់
ឈាមដថ្េតេៀេត ើយ។ តេើការពាបាលតោយថ្ៅ ាំណាមួយ ដដលអ្ៅករេូវផរល់តយរល់ 
តដើមំីពាបាលជាំងឺ thrombocytopenia?
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A ចក់ថ្ៅ ាំ Terbutaline
B ចក់រ ច្ូ ល Solution តៅកៅុងេឹកតភាល ោះ (amnios)
C ចរ់តផរើមរតងកើន Oxytocine
D ត្វើការវោះកាេ់ កៅុងករណី Arrêt de progression (Arrest of Descent)
E ត្វើការវោះកាេ់តាាំងពីដាំរូងេី ថ្ន Décélération
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A Cefazolin
B Clindamycin
C Erythromycine
D  Penicillin
E Vancomycine

ស្តសរអីាយុ ៣០ឆ្ៅ ាំ កូនេី២ G2P០ អាយុគភ៌ ៣៩អាេិេយ រេូវបានោក់ឲ្យសាំរាកតៅតពេយ 
កៅុងដាំណាក់កាលសកមម រពម ាំងម្ននដរកតស្រាមេឹកតភាល ោះ តាាំងពី ២ តម្ន៉ាងមុនចូលតពេយ។
 គាេ់សតងកេតឃើញថ្ តពលតនោះ េឹកតភាល ោះថ្ល ។ តពលពិនិេយម្នេ់សំូន សំូនតរើកបាន ៤ស
.ម និងរលុរអ្ស់រលីង។ កាល រកតៅរេង់កាំពស់សូនយ  ត ើយតរោះដូង រកម្ននររេិកម្
ម។ ២ តម្ន៉ាងតរកាយមក តពលពិនិេយត ើងវញិ ម្នេ់សំូនតរើកបាន ៥ ស.ម កាល រក
ចុោះមក + ១។ ភាល មៗតនោះ ម្ននdecelerationររស់តរោះដូងកូន តៅតលើរកោស Monitoring 
។    តេើការរគរ់រគងណាមួយ ដដលលអរាំផុេតៅជាំហានរនៃ រ់?

ស្តសរអីាយុ ២៧ ឆ្ៅ ាំ ម្នៅ ក់ G2P1 ម្ននគភ៌ ៣៨ អាេិេយ រេូវបានេរមូវឲ្យតគងតពេយ តរ ោះ
សំូនគាេ់តរើកបាន ៤ស.ម ត ើយដរកេឹកតភាល ោះខលួនឯង មុនចូលតពេយ។ គាេ់ធ្លល រ់បានសាំ
រាលកូនមរង ្មមតាតាម វ រម្នស ត ើយនិយយថ្ គាម នរញ្ជា តវជជាស្តសរ ឬ សលយ
ាស្តសរពីមុនតេ។ គាេ់រាយការណ៍ថ្ គាេ់ Allergie ជាមួយថ្ៅ ាំ ដដលម្ននជាេិ sulfa ។ ង្
មីៗតនោះ សញ្ជដ ជីវេិ្មមតា និងគាំនូសសង្វវ ក់តរោះដូងកូនម្ននររេិកមម។ កាំណេ់ត េុ 
Prenatal ររស់គាេ់របារ់ថ្ Culture ស តៅ៣៦ អាេិេយ តឃើញវជិជម្នន Streptococcus 
group B (GBS)។ តេើគួរឲ្យអ្ង់េីរ ីតយេិកមួយណា សាំរារ់រង្វក រកៅុងតពលឈឺត ោះ
សរម្នល?
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A ត្វើការវោះកាេ់យកកូនភាល មពុាំចាំបាច់ឲ្យឈឺត ោះ។
B េុកឲ្យសាំរាលតាម្មមជាេិតោយសរមួល
C ោក់ Forceps តៅ stage េី២ តោយរងវិលចង្វក ពីតរកាយមកមុខ ត ើយឲ្យតកើេតាម

 វ រម្នស
D អ្នុញ្ជដ េឲ្យគាេ់់ឈឺត ោះតោយឯកឯង រ ូេម្នេ់សំូនតរើកអ្ស់ ត ើយចរ់តជើងកូន

 រងវិលកៅុងសំូន ឲ្យតកើេគូេមកមុន
E ពាយមតោយតររើរម្នមថ្ដ ររូរមុខតៅជាកាល តៅដាំណាក់កាលេី២។
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A អូ្សរនល យរយៈយឺេ(latent phase)
B ពនាររយៈសកមម ថ្នការតរើកម្នេ់សំូន
C សំូន Hypertonic (កញ្រនរ ក់ខាល ាំងមិនរេឹមរេូវ) 
D  ម្នេ់សំូនឈរ់តរើករនរតេៀេ
E សំូនកញ្រនរ ក់មិនលអតាាំងពីដាំរូង

ស្តសរអីាយុ ២៣ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1 ចូលមករនៃរ់សាំរាល តៅតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ ៣៨ អាេិេយ
 ម្នេ់សំូនតរើកបាន ៦ស.ម តោយដរកេឹកតភាល ោះត ើយ។ តពលពិនិេយម្នេ់សំូន ាៃ ររ៉ាោះ 
រចមុោះ ដភៅក និងររូរម្នេ់កូន។ គាំនូសសង្វវ ក់តរោះដូងកូន ១៤០/នេី និងម្ននAccélération
 ដេគាម ន Décélération / Decelerationតេ។ អាងរេគាកលអ។ តេើការរគរ់រគងណាមួយ 
ដដលសមស្រសរជាងតគ សាំរារ់គាេ់?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣២ឆ្ៅ ាំ G3P2 ចូលមកមនៃីរតពេយតៅអាយុគភ៌ ៣៩ អាេិេយ។ ម្នេ់សំូន
តរើកបាន ៤ស.ម ដរកេឹកតភាល ោះត ើយ។ គាេ់ម្ននររវេរិសាំរាលកូន ាំងពីរមុនតាម វ រម្នស
 កូន ា្ំជាងតគ េាំងន់ ៣៨០០ រក តពលតកើេ។ ជាងពីរតម្ន៉ាងតរកាយមក ម្នេ់សំូនតរើកបាន
 ៧ស.ម។ ពីរតម្ន៉ាងតរកាយមកតេៀេ ម្នេ់សំូនតៅដេតរើកបាន ៧ស.ម ដដដល។ តាមការ
ពិនិេយ តអ្កូ  រកម្ននេាំងន់ររម្នណជា ៣២០០រក។ តេើការរកស្រាយអ្ាំពីភាពមិន
រររកេីណាមួយ ដដលសមរមយជាងតគ សាំរារ់គាេ់?
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A Ambulation (ការត្វើចលន  តដើរចុោះតដើរត ើង)
B Sedation (ការោក់ថ្ៅ ាំលាំនឹងនឹងអារមមណ៍)
C ោក់ Ocytocin/ Oxytocin
D  Cesarean section
E រង់ចាំ
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A ង្វយស្រសលួតដររិេវញិ (ease of repair)
B វរិេរិសរថ្សររាេេិចជាង  (Fewer breakdowns)
C ធ្លល ក់ឈាម េិចជាង
D  ឈឺតពលរមួដាំតណក េិចជាង
E រដ ករដនែមតាមាៅ មកាេ់ េិចជាង

ស្តសរកូីនដាំរូងម្នៅ ក់សែិេតៅកៅុងរនៃរ់សាំរាល ត ើយត ៀរដេនឹងរេូវកាេ់ វ រ (Episiotomy)។
 តររៀរត្ៀរជាមួយការកាេ់ វ រចាំកណារ ល តេើគុណសមំេរិ ណាមួយខាងតរកាមតនោះ 
ដដលេេួលបានពីការកាេ់ វ រចាំត ៀង?

អ្ៅកតាមោនស្តសរីអាយុ ៣៨ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G2P1 ម្ននគភ៌អាយុ ៣៩ អាេិេយ កាំពុងឈឺត ោះស
រម្នល។ គាេ់បានសាំរាលកូនមុនតាមតរកាម េាំងន់ ៣៨០០រក។ មួយអាេិេយមុន តាមការ
ពិនិេយ តអ្កូាស្តសរ  រកកៅុងថ្ផៃម្ននេាំងន់ររដ លជា ៣២០០រក។ កនលងមក៣ តម្ន៉ាង
ត ើយ ការពិនិេយម្នេ់សំូន មិនររូរផ្លល ស់ គឺតៅដេ ៦ ស.ម ដដដល។ គាំនូសសង្វវ ក់តរោះដូង
កូនម្ននររេិកមម ។Catheter ោក់កៅុងសំូនវាស់សម្នព ្កញ្រនរ ក់តឃើញ សំូនកញ្រនរ ក់ ២ដង 
កៅុង ១០នេី ឯកម្នល ាំង (amplitude)កញ្រនរ ក់មរងៗ គឺ ៤០ mmHg ។ តេើការរគរ់រគងណា
មួយដដលលអរាំផុេសាំរារ់អ្ៅកជាំងឺតនោះ?
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A ត្វើឲ្យចរនរឈាមម្នឋ យម្ននលាំនឹង

B 
ភាជ រ់ការតាមោន រកតោយ Monitor électronique / 
electronic monitor

C ោក់ Catheter វាស់សាំ ្កញ្រនរ ក់តៅកៅុងសំូន
D  រ ច្ូ ល Ocytocin
E តរៀរចាំតរេៀមត្វើ cesarean section
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A រងវិលកូនពីតរៅត ោះ
B រងវិលកូនតៅកៅុងសំូន
C រងវិលតោយតររើ Forceps
D  វោះកាេ់យកកូនរេង់ភាគខាងតរកាមថ្នសំូន
E ត្វើការវោះកាេ់យកកូនតាម Méthode classique / Classic method

ស្តសរអីាយុ ២៧ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ (G3P2) មកដល់រនៃរ់សាំរាលតៅតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ ៣៧
អាេិេយ។ នងមិនបានតាមោនថ្ផៃត ោះតេ។ នងេអូញដេអរថ្ តពលនងឱនចុោះ តដើមំី
តលើកកូន អាយុ៣ឆ្ៅ ាំររស់នង ស្រារ់ដេភាល មៗតនោះ នងឈឺខៅងយ៉ាងខាល ាំងជារ់រ ូេ២
តម្ន៉ាង។ ររដ ល៣០នេីកនលងតៅ នងសតងកេតឃើញធ្លល ក់ឈាមរក មតរពឿងៗ តាម
 វ រម្នស។ រយៈតពលតនោះ នងមកដល់កដនលងសាំរាល។ សំូននងកញ្រនរ ក់ខាល ាំងរាល់៣ 
នេីមរង។ សំូននងតៅហារ់ដណន ត ោះជាតៅចតនល ោះការកញ្រនរ ក់ក៏តោយ។ តាមការ
ាៃ រ  រកម្ននកាលចុោះតរកាម និង engagé /engaged យ៉ាងតរៅផង។ សង្វវ ក់តរោះដូង
កូនតលាេ ១៣០ ដង/នេី។ កាំពស់សំូន ៣៨ ស.ម តៅតលើថ្ង ស។ ដុាំកាំណកឈាមតនោះ
រេូវបានតផញើតៅកាន់េីពិតា្ន៍ តដើមំីត្វើការវភិាគ។ តេើសកមមភាពណាមួយ ដដលរេឹមរេូវ
ជាងតគ តដើមំីរង់ចាំអ្ៅកជាំងឺម្ននលាំនឹងត ើងវញិ?

នរមី្នៅ ក់អាយុ ២៤ ឆ្ៅ ាំ ម្ននថ្ផៃត ោះកូនដាំរូង តពលរគរ់ដខ គាេ់មកដល់រនៃរ់សាំរាល ១៦
តម្ន៉ាងត ើយ ម្នេ់សំូនតរើកបាន ៦ ស.ម កៅុងរយៈតពលរីតម្ន៉ាង។ កាំពូលកាលកូនចុោះ
តរកាម occiput តៅខាងារ ាំ និង ខាងតរកាយរេង់កាំពស់ +1 និងអាចចុោះបាន។ តាាំងពី៣០ 
នេីមុន សង្វវ ក់តរោះដូងកូន(deceleration) ម្ននការធ្លល ក់ចុោះ។ កាលពី២០ នេីមុនតនោះ 
Scalp pH ររស់ រក គឺ ៧.២៧ ត ើយឥ ូវ គឺ ៧.២០។ ចាំត ោះការពណ៌នគលីនិកខាង
តរកាមតនោះ ចូរអ្ៅក តរជើសតរ ើសយកេរមង់ការដដលរេឹមរេូវជាងតគ ៖
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A រងវិលកូនពីតរៅត ោះ
B រងវិលកូនតៅកៅុងសំូន
C រងវិលតោយតររើ Forceps
D  វោះកាេ់យកកូនរេង់ភាគខាងតរកាមថ្នសំូន
E ត្វើការវោះកាេ់យកកូនតាម Méthode classique / Classical Mothod
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A រងវិលកូនពីតរៅត ោះ
B រងវិលកូនតៅកៅុងសំូន
C រងវិលតោយតររើ Forceps
D  វោះកាេ់យកកូនរេង់ភាគខាងតរកាមថ្នសំូន
E ត្វើការវោះកាេ់យកកូនតាម Méthode classique /Classical Mothod
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A ចក់ថ្ៅ ាំ Épidural / Epidural
B ចក់ាច់ដុាំ Meperidine (Demerol) 100 mg 
C ចក់ Ocytocine តាមសរថ្ស
D  សាំរាលតោយ Forceps

អ្ៅកតេើរដេជួយសាំរាល រកម្នៅ ក់ ដដលម្ននេាំងន់ ២.៥ គ.រក កៅុងតពលដដលគភ៌ម្ននអាយុ
 ៣៩ អាេិេយ។ តោយារដេសំូន តៅដេ ា្ំ អ្ៅកក៏ត្វើការពិនិេយ វ រម្នស។ តស្រាមេឹក
តភាល ោះមួយតេៀេ តបា៉ាងធ្លល ក់មកតាមម្នេ់សំូនដដលចាំ  ត ើយអ្ៅកម្ននអារមមណ៍ថ្ ម្នន
 រកមួយតេៀេ សែិេតៅកៅុងសំូន។ តរោះដូង រការ រ់តៅម្នន ១៦០ ដង/នេី។ កៅុង
ចាំតណាមសញ្ជដ គលីនិកដដលតរៀររារ់ខាងតលើ ចូរអ្ៅកតរជើសតរ ើស យកេរមង់ការដដលរេឹម
រេូវជាងតគ ៖

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៤ ឆ្ៅ ាំ G3P2។ គភ៌គាេ់ម្ននអាយុ ៤០ អាេិេយ។  រកតគងេេឹង។ កៅុង
ចាំតណាមសញ្ជដ គលីនិកដដលតរៀររារ់ខាងតលើ ចូរអ្ៅកតរជើសតរ ើស យកេរមង់ការដដលរេឹម
រេូវជាងតគ ៖

ស្តសរកូីនដាំរូងម្នៅ ក់កាំពុងឈឺត ោះសរម្នល សែិេកៅុងរយៈសកមមថ្នការឈឺត ោះ។ ម្នេ់សំូន
រលុរអ្ស់ ត ើយតរើកបាន ៥ ស.ម រនៃូលកាលកូនចុោះ មកដល់ចាំណុច ០។ ការឈឺត ោះ
រង្វា ញពីការអូ្សរនល យតពល ថ្នការរ ាំកិលចុោះររស់កូន តោយមិនម្ននតររើ Épidural តេ។ 
ការតាមោនសម្នព ្សំូនតោយ IUPC រង្វា ញ ថ្ សំូនកញ្រនរ ក់ត ើងដល់ ៤០ mmHg ។ 
ចូរតរជើសតរ ើសការពាបាលមួយ ដដលរេឹមរេូវជាងតគ ជាមួយាែ នភាពគលីនិកខាងតលើ ៖



E សាំរាលតោយវោះកាេ់ (Cesarean section) 
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A ចក់ថ្ៅ ាំ Épidural / Epidural
B ចក់ាច់ដុាំ Meperidine (Demerol) 100 mg 
C ចក់ Ocytocine តាមសរថ្ស
D  សាំរាលតោយ Forceps
E សាំរាលតោយវោះកាេ់ (Cesarean section) 
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A Paracervical block

B 

Pudendal block (សរថ្សររាេដដលត្វើឲ្យាច់ដុាំ រជាងតគ
ថ្នអាងរេគាក)

C Rachianesthésie/ Spinal block
D  Epidural block
E 

ស្តសរមី្នៅ ក់មកឆលងេតនលកូនដាំរូង ម្នេ់សំូនឈរ់តរើករនរ ៣តម្ន៉ាងត ើយ។ រឯីកាលកូន មិន
ចុោះមកតេៀេ ២ តម្ន៉ាងត ើយ។ ឥ ូវម្នេ់សំូនតរើកបាន ៧ ស.ម រនៃូលកាលកូនចុោះមក
ចាំណុច +1។ Monitoringរង្វា ញអ្ាំពីការកញ្រនរ ក់សំូនលអ។ េាំងន់កូនររដ ល ៣.៨គរក។ 
ចូរតរជើសតរ ើសការពាបាលដដលរេឹមរេូវជាងតគ ជាមួយនឹងាែ នភាពគលីនិកខាងតលើ ៖

ការឈឺត ោះតៅដាំណាក់កាលេីពីរ ម្ននការអូ្សរនល យតពល។ ចូរផគូរផគងតសចករីររយិយ
ខាងតលើ ជាមួយនឹងរតរៀរោក់ថ្ៅ ាំសណរាំ ដដលសមស្រសរជាងតគ  ៖
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A ឈឺត ោះរយៈសកមម (Active labor)
B ឈឺត ោះរយៈយឺេ (Latent labor)
C ឈឺត ោះតចល (False labor)
D  ដាំណាក់កាលេី១ ថ្នការឈឺត ោះសាំរាល
E ដាំណាក់កាលេី២ ថ្នការឈឺត ោះសាំរាល

69

A ឈាមកៅុងពយឆអឹងកាល រក (Cephalohematoma) 
B ឈាមកៅុងរគារ់ដភៅក (Retinal hemorrhage)
C តកើេខាន់តលឿន (Jaundice)
D  Intracranial hemorrhage  ូរឈាមកៅុងខួរកាល រក

ស្តសរអីាយុ ២៣ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ កូនេី១ អាយុគភ៌ ៤០អាេិេយ មកដល់មនៃីរតពេយ ត ើយេអូញដេអរពី
 សំូនកញ្រនរ ក់។ នងរញ្ជជ ក់ថ្ ការកញ្រនរ ក់តកើេត ើងកៅុងចតនល ោះពី ៤ តៅ ៨ នេីមរង 
ត ើយមរងៗម្ននរយៈតពលររដ លមួយនេី។ គាេ់របារ់ថ្  រកកាំតរ ើកលអ និងថ្ គាេ់
មិនម្ននធ្លល ក់េឹក ឬឈាមតាម វ រម្នសតេ។ គិលានុរោឌ យិកាបានោក់ Tocometre 
externe /external tocometer និង fœtal monitor ត ើយរាយការណ៍ថ្ អ្ៅកជាំងឺឈឺត ោះ 
រាល់ ២ តៅ ១០នេីមរង។ គិលានុរោឌ យិការញ្ជជ ក់ថ្ ការកញ្រនរ ក់តពលាៃ ររាងលមម 
មិនខាល ាំង។តពលពិនិេយម្នេ់សំូនតរើកបាន ២ស.ម រលុរ៥០% កាលកូនតៅ-1។ ស្តសរីម្នន
ម្នេ់សំូនដូចកាលអាេិេយមុន ដដលអ្ៅកពិនិេយតៅឯរនៃរ់ពិតរគាោះររស់អ្ៅក។ គាំនូសសង្
វាក់តរោះដូងម្នន ១៤០ ដង កៅុងមួយនេី តោយម្នន accélération  / acceleration និងមិន
ម្នន décélération / deceleration តេ។ តេើអ្ៅកជាំងឺ តនោះ សែិេតៅកៅុងដាំណាក់កាលណាថ្ន
ការសាំរាលកូន?

នរអីាយុ២៨ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1 គភ៌អាយុ ៣៨ អាេិេយ ម្ននដាំតណើ រការសាំរាលកូនលអ្ មមតា។ 
គាេ់េេួល Épidural / Epiduralនិងររឹងអ្ស់ពីរតម្ន៉ាង។ កាលកូន Occiput និង antérieur /
 anterior ចុោះមកដល់ +3។ គាំនូសតរោះដូង រក ១៥០ដង/នេី តោយម្នន décélération / 
decelerationផង។ តពលស្តសររីរឹងតលើកតរកាយតនោះ តរោះដូងកូនម្នន décélération  /
deceleration យូររ ូេដល់ ៨០   វនិេី តពលម្នរ យររឹង ៣នេី។ អ្ៅកផរល់អ្នុាសន៍ឲ្្
យត្វើ Forceps តដើមំីជួយការសាំរាលតនោះ តរ ោះដផអកតៅតលើគាំនូសតរោះដូងកូនមិនធ្លន។ 
តរើតររៀរត្ៀរតៅនឹងការតររើ ដកវជរ់ (vacuum extractor) ការតររើ Forceps ត្វើឲ្យតរគាោះ
ររឈមនឹងផលវបិាកមួយណាតកើនត ើងសាំរារ់ រក?



E Corneal abrasions (ោច់រដ កភាៅ សររស្រសីដភៅក)
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A សអាំេឹកកករេង់មរុាំ périnée / perineum
B ត្វើ Embolie artère iliaque interne / emtolize the internaliliac artery
C វោះតរើក Hematoma ត ើយយកឈាមតចញ
D  តរើកម្នេ់សំូន ត ើយតកាសសាំអាេយកសុក  ដដលតៅសល់តចញ
E ោក់ក ច្ រ់ Compresse េរ់កៅុងសំូន
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A ចាំណាេ់ថ្ៅ ក់េីមួយ (First degree)
B ចាំណាេ់ថ្ៅ ក់េីពីរ (Second degree)
C ចាំណាេ់ថ្ៅ ក់េីរី (Third degree)
D  ចាំណាេ់ថ្ៅ ក់េីរួន (Fourth degree)
E Médiolatéral épisiotomie / Mediolateral episiotomy
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A សាំរាល រកតាម វ រម្នស តោយចរ់ ញគូេមកមុន

អ្ៅកបាន ញ Forceps កៅុងការជួយសាំរាលកូន អាយុ៤០ អាេិេយ តាម វ រម្នសដល់ស្តសរី
ម្នៅ ក់ ដដលអ្ស់កម្នល ាំង។ ស្តសរតីនោះអាយុ ២០ ឆ្ៅ ាំ កូនេី១។ គាេ់បានខាំររឹងរត ច្ ញកូនអ្ស់
 ៣តម្ន៉ាង តោយម្នន epidural ផង តដើមំីរគរ់រគងការឈឺចរ់។ តដើមំីសាំរលួការតចញ
កាល អ្ៅកបានកាេ់ វ រម្នសកាំរេិ ២។ របាាំរីតម្ន៉ាងតរកាយសាំរាល អ្ៅករេូវបាន តគតៅឲ្យ
តៅពិនិេយស្តសរតីនោះវញិ តរ ោះនងមិនអាចរ ាំបាន។ នងរបារ់ថ្ នងឈឺជាខាល ាំង។ 
តពលពិនិេយ អ្ៅកតឃើញម្ននដុាំ masse េន់ៗយ៉ាង ា្ំ តៅកៅុង វ រម្នស។ តេើការរគរ់រគង
ណាមួយ ដដលលអជាងតគសាំរារ់ស្តសរីតនោះ?

នរមី្នៅ ក់អាយុ ២០ ឆ្ៅ ាំ G1 ម្ននគភ៌ ៤១អាេិេយ បានររឹងតកើេចាំនួន ២តម្ន៉ាងកនលោះមក ត ើ
យ។ កាលកូនបានចុោះមកដល់ រចកតចញត ើយ និងចរ់តផរើមតចញ។ តគរេូវការកាេ់ វ រ
ម្នស។  វ រម្នសរដ ករដនែមោច់ Sphincter anal រ៉ាុដនរមិនរ៉ាោះ muqueux anal / rectal 
mucosaតេ។ តេើអ្ៅកោក់ចាំណាេ់ថ្ៅ ក់ épisiotomie / episiotomy ដររតនោះយ៉ាងណា?

ស្តសរអីាយុ ២៥ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1Po ម្ននគភ៌ ៤១អាេិេយ មកដល់រនៃរ់សាំរាលេអូញដេអរ អ្ាំពីការ
ដរកេឹកតភាល ោះ និងឈឺសំូនកញ្រនរ ក់រាល់ ២ ឬ ៣ នេីមឋង។ តពលលូកពិនិេយម្នេ់សំូនតរើក
 បាន៣ស.ម និងរលុរអ្ស់ត ើយ តោយាៃ ររ៉ាោះតជើងតាមម្នេ់សំូនតនោះ។ការបា៉ា ន់ាម ន
េាំងន់ កូនររដ ល         ៣ គរក។ រឯីគាំនូស    សង្វវ ក់តរោះដូងកូនម្ននររេិកមម។ តេើវ ិ្ ីខាង
តរកាមមួយណាដដលលអជាងតគសរម្នរ់ការសរម្នល?



B សាំរាលតាម វ រម្នស តរកាយដដលរងវិលកាលពីតរៅ
C ត្វើការ វោះកាេ់យកកូនជារនៃ ន់
D  ត្វើការរងវិលតៅកៅុងសំូន
E តកើេតាម វ រម្នស និងជួយតោយតររើ Forceps

73

A Frank  / Siège décomplèté
B មិនតពញតលញ  ុចតជើងមួយ (Incomplete single footling)
C តពញតលញ (Complete)
D   ុចតជើង ាំងពីរ
E 
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A ការតលចតចញតៅតរកាម ៥% ថ្នស្តសរតីរកាយសាំរាល
B ការតលចត ើង ៣ តៅ ៤  ថ្ងង តរកាយការត ើងតោោះ
C ភាគតរចើនេូតៅ អ្េ់ឈឺ
D  រគុនកាំរតលើស ៣៧.៨ អ្ងាតស (99,8oF)
E ្ងន់្ងរេិចេួច និងមិន្មមតា តរើការរាំតៅរេូវតបាោះរង់

ស្តសរអីាយុ ២៥ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ម្ននគភ៌ ៣៧ អាេិេយមកដល់រនៃរ់សាំរាល តោយដរកេឹក តភាល ោះ
 ាំងដុល។ េឹកតភាល ោះថ្ល  ស្តសរសីាំគាល់តឃើញថ្ គាេ់ឈឺជាតេៀង េ់ តោយការកញ្រនរ ក់សំូន
 រាល់២ តៅ ៣ នេីមរង។ មរងៗម្ននរយៈតពល ៦០       វនិេី។ តពលពិនិេយម្នេ់សំូន 
តគសាំគាល់តឃើញ តរើកបាន ៤ស.ម រលុរ ៩០% ឯេាំរង់កូនតៅ - 3។ ដផៅកមួយថ្នេាំរង់កូន 
េន់ៗដូចជាកាំតរ៉ាោះគូេ។ ភាល មតនោះ  តអ្កូត្វើតៅតលើដរគ រង្វា ញថ្ ជាេរមង់ ុចគូេ តោយ
រេគាក ាំងសងខាងរេ់ និងជងគង់លា។ តេើេាំរង់ ុចគូេមួយណា ដដលររយិយតនោះ?

៣ ថ្ងងតរកាយការសាំរាលតោយវោះកាេ់មឋងតេៀេ ដដលមិនម្ននផលវបិាក ស្តសរីតៅឋ ខលួន ៣៨.២
 អ្ងាតស។ នងរបារ់ថ្ មិនម្ននឈឺអ្វីតេ តរៅពីភាពតពញរកពុាំថ្នតោោះររស់នង។ 
តពលពិនិេយ នងមិនម្ននរញ្ជា អ្វីតេ សួេ និងតរោះដូងលអ្ មមតា ាំងអ្ស់។ តោោះត ើង
ដណនតពញ ាំងសងខាង រងឹរនរិច មិនម្ននកនៃួលរក ម ឬ ដុាំអ្វីតេ។ នងមិនរាំតៅតោោះ
កូនតេ។ កាំពូលសំូនតៅរេង់ផចិេតេ។ ឈាមធ្លល ក់មក (Lochia) ្មមតាមិនម្ននកលិនអ្វីតេ។ 
វភិាគេឹកតនម រគារ់ឈាមសក៏្មមតាដដរ។         តេើលកខណៈណាមួយដដលជាមូល
ត េុថ្នរគុន តរកាយសាំរាលររស់គាេ់?
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A Oxytocin ចុោះងយ
B Prolactin-inhibiting factor តកើនត ើង
C  Hypothalamic dopamin តកើនត ើង
D  hypothalamic Prolactine តកើនត ើង
E  Hormone lutéining– releasing factor / Luteinizing hormone តកើនត ើង
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A 
ររវេរិធ្លល ក់េឹកចិេរ មិនដមនជាកតារ ររឈម តដើមំីឲ្យម្ននធ្លល ក់េឹកចិេរ
តរកាយតពលសាំរាលតេ

B 

ការរង្វក រតពលពត ោះសាំរារ់ស្តសរគីភ៌ម្ននវរិេរិ ការ រកុាំឲ្យម្ននជាំងឺធ្លល ក់
េឹកចិេរ តរកាយសាំរាល ជាភារៈររស់រគូតពេយចិេរាស្តសរដេម្នៅ ក់ឯង
ជាការររតសើររាំផុេ

C ស្តសរវីយ័តកមងសាំរាលកូនតរចើនដង  ររឈមខពស់នឹងវរិេរិ

D 
ជាំងឺធ្លល ក់េឹកចិេរតរកាយសាំរាលជាេាំរង់ដដលតកើេត ើងតោយឯកឯង 
អូ្សរនល យយ៉ាងយូរ ៣ដខ

E ររដ ល ៨ %តៅ ១៥ % ថ្នស្តសរមី្ននជាំងឺធ្លល ក់េឹកចិេរ តរកាយសាំរាល។

ស្តសរអីាយុ ៣៨ ឆ្ៅ ាំ G3P3 ចរ់តផរើមរាំតៅតោោះកូនគាេ់តៅថ្ងងេី៥ តរកាយ
តកើេ។  រកសៅិេោាៅ លនឹងតោោះ ត ើយចរ់តផរើមជ ជ្ ក់។ ចាំត ោះដម៉ា តេើររតយគមួយណា
 ដដលធ្លនដល់ការតៅររស់ រក?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៤ ឆ្ៅ ាំ G1P1 មកពិនិេយតាមការណាេ់្មមតា តៅសបារ  ៍េី៦ តរកាយសាំ
រាលដដលមិនម្ននផលពិបាក។ គាេ់រញ្ជជ ក់ថ្ គាេ់ម្ននរញ្ជា  តគងមិនលក់ និងហាក់ដូច
ជាអ្ស់សងឃឹម រពួយកងវល់ជាងពីរអាេិេយ ឬ រីអាេិេយកនលងត ើយ។ គាេ់របារ់ ឲ្យដឹងថ្
 គាេ់យាំជាតរចើនថ្ងង និងម្ននអារមមណ៍រពួយអ្ាំពីការដង ាំកូនររុសររស់គាេ់។ គាេ់របារ់ថ្
 គាេ់មិនម្ននស្រសកេាំងន់ ឬ ត ើងគី ូតេ។ រ៉ាុដនរ គាេ់រញ្ជជ ក់ថ្ មិនចង់ញុាាំ ឬ មិនចង់ត្វើ
អ្វីដដលជាសកមមភាព្មមតាៗ។ គាេ់រដិតស្ថ្ មិនម្ននគាំនិេចង់សម្នល រ់ខលួន ឬ សម្នល រ់
មនុសសតេ។ តេើលកខខណឍ ណាមួយខាងតរកាមតនោះ ដដលជាលកខខ័ណឍ ពិេររស់អ្ៅកជាំងឺតនោះ?
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A Preclampsia
B ការចក់រ ច្ូ ល Sulfate de Magnesium / Magnesium sulfate
C Hématome/Hematoma តៅ វ រម្នស
D ម្ននររួសតៅរនោតនម (Ureteral injury) 
E ការតររើថ្ៅ ាំសពឹកតៅកថ្នលងតដរ វ រ
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A Proteus mirabilis
B Bacteroides fragilis
C Escherichia coli
D Alpha-Streptococci
E Anaerobic streptococci

ស្តសរអីាយុ២១ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1 ម្ននគភ៌ ៤០ អាេិេយ រេូវបានត្វើឲ្យឈឺត ោះសាំរាល តរ ោះ ដេ
ម្ននជាំងឺ Preclampsia ្ងន់្ងរ ត ើយសាំរាលបានកូនររុសមួយ េាំងន់ ៣៩០០រក តាម ្មម
ជាេិ តរកាយពីររឹងរយៈតពល ២តម្ន៉ាងកនលោះ។ ការោច់រដ ក périnée / perimum ចាំកណារ
ល និងតៅ ចាំត ៀង ជញ្ជជ ាំង វ រម្នសរេូវបានតដរ  ឲ្យលអត ើងវញិ តោយតររើថ្ៅ ាំសពឹក។ ការ
បា៉ា ន់ ររម្នណ ចាំណុោះឈាមបាេ់រង់គឺ ៤៥០ cc ។ Sulfate de Magnesium / Magnesium
 sulfate បានរនរតៅតរកាយ សាំរាលតេៀេ តដើមំីរង្វក រការររកាច់។ ៦ តម្ន៉ាងតរកាយសាំរាល
 ស្តសរមី្ននការពិបាកជុោះ។ តេើត េុ ផលណាមួយដដលអាចរងករញ្ជា ឲ្យគាេ់ជាងតគ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣២ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G2P2 កាំពុងរគុន និងឈឺសំូនតៅថ្ងងេី២ រនៃ រ់ពី Cesarean 
section តោយារសាំត ងតរោះដូងកូនមិនលអ។ គាេ់រេូវពាបាលតោយចក់ Penicillin និង
 Gentamicine តាមសរថ្ស។ ៤៨ តម្ន៉ាងតរកាយតររើអ្ង់េីរ ីតយេិក គាេ់តៅរគុន ត ើយ
តពលពិនិេយ គាេ់តៅដេម្ននឈឺសំូន។ តេើ bactérie ណាមួយខាងតរកាមតនោះ ដដល្ន់រ ាំ
 (resistant) នឹងពពួកអ្ង់េីរ ីតយេិក ាំងតនោះ ត ើយដដលជាអ្ៅករងកការកាល យតរាគចាំត ោះ
នរតីនោះ?
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A ពពួកអ្ង់ទីប ីទយាទិកសំរាប់ endométrite / endometritis

B តលរ Oestrogene កាំរេឹខពស់ សាំរារ់ការវវិេរររស់សំូនមិនលអ
C Ocytocine  សរម្នរ់សំូនេន់
D  តរើកម្នេ់សំូន ត្វើការរូមនិងតកាស តដើមំីសាំអាេកាំតេចសុកដដលសល់
E ត្វើឲ្យគាេ់ឈរ់បារមភ
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A  Methergine
B  ចក់ Ocytocine
C  Ergotrate
D  Prostaglandins
E  ត្វើ Dilation និង Curettage

ស្តសរអីាយុ ២៨ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G2P2 មកដល់មនៃីរតពេយ ២ អាេិេយតរកាយការសាំរាលតាម្មមជាេិ
 និងេអូញដេអរថ្ ម្ននការធ្លល ក់ឈាមតរចើន តាម វ រម្នសេេឹកតជាកសាំ ី ជាតរៀងរាល់តម្ន៉ា
ង។ ជីពចរររស់គាេ់តលាេ ៨៩ ដង/នេី សាំ ្ឈាម ១២០/៧៦ mmHg និង សីេុណា
ភាព៣៧.១ អ្ងាតស។ត ោះមិនេឹង កាំពូលសំូន តៅពីតលើឆអឹងថ្ង ស។ តពលពិនិេយអាង
រេគាក (Pelvis)  វ រម្នសគាេ់ម្ននដក់ឈាមេិច ពុាំដមនជាការ ូរឈាមតចញពីម្នេ់
សំូនតេ។ សំូនររស់គាេ់េាំ ាំររដ លពី ១២ តៅ ១៤ អាេិេយថ្នគភ៌និងមិនឈឺ ម្នេ់
សំូនរិេ។ ពិនិេយតោយតអ្កូតឃើញ endomètre / endometrialម្ននកាំរាស់ ៨ ម.ម។ 
Hemoglobine ររស់គាេ់ ១០.៩ គឺមិនផ្លល ស់ររូរតាាំងពីគាេ់សាំរាលកូនមក។ BHCG អ្វជិជម្ន
ន។ តេើការពាបាលមួយណាដដលរេូវហាមរបាម?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២១ ឆ្ៅ ាំ G2P2 តៅរគូតពេយ តៅថ្ងងេី៧ តរកាយសាំរាលពីតរ ោះ គាេ់ចរ់
អារមមណ៍ថ្ តៅធ្លល ក់ឈាមតាម វ រម្នស។ គាេ់តរៀររារ់អ្ាំពីការធ្លល ក់ឈាមថ្ល  ដូចពណ៌ផ្លក
 ឈូកតៅរក មតរពឿង មិន្ងន់្ងរ ដូចរ៉ាុនម នថ្ងងដាំរូង តរកាយសាំរាលតេ។ នងរដិតស្
ថ្ មិនម្ននរគុន ឬ ចុកតសៀេអ្វីតេ។ តពលពិនិេយ នងម្ននរគុនសៃិញៗ នឹងញាក់េិចៗ 
សំូនេាំ ាំ្មមតានិងមិនឈឺតេ។ កៅុង វ រម្នស ម្ននឈាមចស់រកត ៉ា ររដ ល ១០ ម
ល។ ម្នេ់សំូនរិេ។ តេើការពាបាលមួយណា ដដលររតសើរជាងតគ សាំរារ់ររូគាេ់?
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A ចរ់តផរើមចក់ Ocytocine កៅុង serum តាមសរថ្ស
B តៅតពេយជាំនួយឲ្យមកភាល មៗ
C រនរការេាំលាក់សុក តោយថ្ដ
D  Anesthésiste / Anesthesiste ោក់ថ្ៅ ាំ Magnesium sulfate
E រញុសុករេលរ់តៅកៅុងសំូនវញិ
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A ត្វើការសតងកេ (Observation)ង្វកតៅរក renal failure ឬ hysterectomy
B ត្វើ  Examen radiographie ភាល មៗ តដើមំីពិនិេយរក Hydrosalpinx  
C ពាបាលតោយឲ្យថ្ៅ ាំផសោះខាល ាំង
D  រគុន ៣៩    អ្ងារតស 
E តកើេ gangrène (ាច់សអុយតមម )

តរកាយពីសាំរាលកូនតាមផលូវតរកាម ស្តសរមី្នៅ ក់តនោះរគុនតៅឋ  ត ោះដផៅកខាងតរកាមឈឺ សំូន
ឈឺ។ សែិេកៅុងភាពររុងររយ័េៅ នងរេូវបានពិនិេយតមើល សម្នព ្ឈាម េឹកតនម តឃើញ
ម្ននលេោផលលអ។ ពិនិេយ smear ម្នេ់សំូនតឃើញម្ននតមតរាគ Gram positive យ៉ាងតរចើន
 ដដលរងកត ើងតោយពពួក Clostridia តៅកៅុង Smear តនោះ។ តេើររតយគខាងតរកាមតនោះ
មួយណាដដលសមស្រសរជាងតគ តដើមំីឈានតៅរកការកាេ់សំូន?

នរមី្នៅ ក់អាយុ ២២ឆ្ៅ ាំ G1Po  តេើរដេបានសាំរាលកូនតាម វ រម្នស។ សុករេូវបានេម្នល ក់
ចុោះមក។ ដុាំាច់ពណ៌រក មមួយតបា៉ាងេុល លយតចញមកជារ់ពីតរកាយសុក។ តេើការ
រគរ់រគង ណាមួយ ដដលលអរាំផុេសាំរារ់នរមី្នៅ ក់តនោះ តៅជាំហានរនៃ រ់?
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A Abcès អាងរេគាក
B Thrombophlébite pelvienne septique / Septic Pelvic thrombophlebitis
C  ររួសកាល យតរាគ
D Endométrite / endometritis
E Atélectasies / Atelectasis 
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A 
ទរបើទពលទវលា និង ទធវើឲ្យមានទំនុកចិតតទ ើងវញិ ទររោះោែ នភាពទនោះ
នឹងបាត់ទៅវញិ ទដយឯកឯង

B 
បញ្ជូ នទៅទពទយចិតតោស្រសត ទដើមបីផតល់របឹកោ និងការពយបាលរបឆំង
នឹងជំងឺធ្លល ក់ទឹកចិតត

អ្ៅកកាំពុងដេតៅពិនិេយស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៣ឆ្ៅ ាំ G1P1  ២ថ្ងង តរកាយសាំរាលតាម្មមជាេិ 
តោយគាម នផលវបិាក។ តពលអ្ៅកតដើរចូលរនៃរ់ អ្ៅកកេ់សាំគាល់តឃើញថ្ នងកាំពុងយាំ។ 
នងរញ្ជជ ក់ថ្ នងមិនអាចេរ់បាន។ នងរដិតស្ថ្ នងគាម នតកើេេុកខ ឬ បារមភអ្វីតេ។
 នងមិនបានតគងលក់ស្រសលួតេ តរ ោះ ២ ឬ រីតម្ន៉ាង រេូវតងើររាំតៅកូនមរង។ ររវេរិតវជជ
ាស្តសរមិនម្ននអ្វីគួរកេ់សាំគាល់តេ។ តេើអ្នុាសន៍មួយណា ដដលរេឹមរេូវជាងតគ សាំ
រារ់ការពាបាល?

រីថ្ងងកនលងមកត ើយ ដដលអ្ៅកបានសាំរាលកូនឲ្យស្តសរីម្នៅ ក់អាយុ ៤០ឆ្ៅ ាំ G1P1 តោយត្វើការ
វោះកាេ់យកកូន រនៃ រ់ពីកាលកូនមិនចុោះរ ាំកិលតៅមុខ តរកាយខាំររឹងអ្ស់តពល ២ តម្ន៉ាង។
 ការឈឺត ោះរនល យតពលរ ូេដរកតស្រាមេឹកតភាល ោះ។ អ្ៅកជាំងឺេេួល epidural ដដលបាន
ដកតចញ តៅថ្ងងរនៃ រ់ពីសាំរាលរចួ។ គិលានុរោឌ យិកាបាន ក់េងតៅអ្ៅកមកពិនិេយ
ជាំងឺតៅតរកាយតពលសាំរាល តរ ោះអ្ៅកជាំងឺរគុន 38.8 oC (102 oF) ត ើយរពម ាំងញាក់ផ
ង។ សាំ ្ឈាម គឺ ១២០/៧០ mmHg និងម្ននជីពចរ ១២០/នេី។ គាេ់ញុាាំរររអាហារ
តេៀង េ់ តោយគាម នការពិបាក ត ើយចលនត ោះតវៀនក៏្មមតាដដរ រពឹកតនោះ។ គាេ់
ពាយមឲ្យកូនតៅតោោះ រ៉ាុដនរេឹកតោោះគាេ់ពុាំ ន់តចញ។ តពលពិនិេយរាងកាយ តោោះររស់
គាេ់ត ើងតបា៉ាង េឹង  ាំងសង  ខាង។ សួេក៏ាអ េលអ។ ត ោះគាេ់េឹង តៅពីតលើសំូន
ដដលឈឺ ។ ាៅ មវោះររស់គាេ់ម្ននរាំពង់រងអូរេឹករថ្ង (drain) តៅចុងខាងាឋ ាំ រ៉ាុដនរអ្េ់
ម្ននកនៃួលរក មតេ។ ការពិនិេយអាងរេគាក រង្វា ញសំូនេន់ឈឺ ដេគាម នដុាំអ្វីតេ។ តេើ
ររតយគណាមួយ ដដលជាតរាគវនិិចឆ័យរេឹមរេូវជាងតគ?



C
បញ្ជូ នទៅទពទយចិតតោស្រសត ទដើមបីឲ្យសំរាក ទៅអាគារពយបាលចិតត
ោស្រសត ទ ើយពយបាល ទដយ Haldol

D រកជាំនួយថ្ៅ ាំឲ្យតគងលក់

E 
បញ្ជូ នគាត់ទៅទពទយចិតតោស្រសត ទដើមបីឲ្យគាត់ទទួលការពយបាលទដយ 

electroconvulsive
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A 
ការកាត់ចុងលិងគរតវូទធវើជរបចំ ទររោះវាបនែយអ្រតាកាល យទរាគផលូវទន្ទម
មនុសសរបុស

B ការកាត់ចុងលិងគរតវូទធវើជរបចំ ទររោះវាបនែយអ្រតាមហារកីលិងគ

C
ការកាត់ចុងលិងគរតវូទធវើជរបចំ ទររោះវាបនែយអ្រតាជំងឺឆលងតាមការ
រមួទភទ

D 
ការកាត់ចុងលិងគមិនរតូវទធវើជរបចំទទ ទររោះទិននន័យទាក់ទងនឹងទរគាោះ
របឈម និង គុណរបទយាជន៍សនការកាត់ចុងលិងគទនោះមិនរគប់រគាន់។

E 

ការកាត់ចុងលិងគមិនរតូវទធវើជរបចំទទ ទររោះទនោះជទំរង់ការរបថុយ
របថាននឹងទរគាោះថាន ក់ ទ ើយអាចបងកឲ្យមានភាពសមុគោម ញ ដូចជ 

ជទូទៅ  ូរឈម និងឆលងទមទរាគ
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A 
ថាន ំបំបាត់ការឈឺចប់មិនគួរទរបើទទ ទររោះគាម នភាពជក់ន្សតងន្ដល
បង្ហា ញថា ទារកន្ដលទទើបនឹងទកើត ឈឺចប់ទពលកាត់ន្សបកចុងលិងគទទ

B 
ថាន ំបំបាត់ការឈឺចប់មិនគួរទរបើទទ ទររោះវាគាម នសុវតែិភាពចំទរោះទារក
ន្ដលទទើបនឹងទកើតទទ

C
ថាន ំទលបបំបាត់ការឈឺចប់ Tylenol ជជំទរ ើសឲ្យទរបើ ទដើមបីកាត់ន្សបក
ចុងលិងគ

D ថាន ំបំបាត់ការឈឺចប់ ទៅកនុងទំរង់ Block pénil / penil block រតូវបានន្ណនំ្ទឲ្យទរបើ

E 
ការឲ្យញុជំតិសករ ទពលកំពុងអ្នុវតតទរមង់ការកាត់ន្សបក អាចទធវើឲ្យ
ទារករវល់ និងរកីរាយ

អ្ៅកផរល់ររឹកា ឪពុកម្នរ យតថ្ម ងងមីមួយគូ អ្ាំពីផលវបិាក និងចាំតណញ ថ្នការកាេ់ចុងលិងគ
 សាំរារ់កូនររុសគាេ់ដដលតេើរតកើេបានមួយថ្ងង។ ពួកគាេ់សួរថ្ តេើអ្ៅកនឹងតររើថ្ៅ ាំរាំបាេ់
ការឈឺចរ់ តពលកាំពុងវោះកាេ់ចុងលិងគ ដដរ ឬតេ?

នរអីាយុ ២០ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ កាំពុងសែិេតៅ ២ ថ្ងងតរកាយសាំរាលតាម វ រម្នស តោយសុខានរ 
បានកូនររុសមួយេាំងន់ 6-Ib 10 –oz ។ គាេ់សាំតរចចិេរាកលំងកាេ់ចុងលិងគកូនង្វ៉ា
ររស់គាេ់។  រកម្ននសុខភាពលអ កាំពុងសែិេតៅកៅុងការដង ាំ កៅុងកដនលងដង ាំ។ កៅុងការផ្
េល់ររឹកា ចាំត ោះនរមី្នៅ ក់តនោះ តេើអ្ៅកនិយយរបារ់គាេ់ នូវររតយគណាមួយដដលជា
ររស់សម្នគមតពេយកុម្នរអាតមរកិាាំង?
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A 
ដក់ Céftriaxone cream កនុងន្ភនក ទដើមបីការររ gonorrhée / gonorrhea និងChlamydia

B ឲ្យតលរថ្ៅ ាំវតីាមីនអា តដើមំីការ រការ ូរឈាម (ជាំងឺឈាមមិនកក)
C ចក់វា៉ាក់ាាំង Hépatite / Hepatitis B ជាររចាំ
D  ងូេេឹករេជាក់  តដើមំីយក vernix តចញ

E 

តរៀរចាំភាជ រ់រនៃោះដខសកុាំពយូេ័រពិនិេយ តៅនឹងកាំតរ៉ាោះគូេត្វង រក តដើមំីរកអ្េរ
សញ្ជដ ណថ្នេាំរវូការ
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A 
ការចិញ្ច ឹមកូនទដយបំទៅទដោះមាត យ ពនយរទពលការមករដូវទរកាយ
សំរាល

B 
ការចិញ្ច ឹមកូនទដយបំទៅទដោះមាត យ ទធវើឲ្យអ្រតាការោល ប់ភាល មៗរបស់ទារក
ថយចុោះ

C
ការចិញ្ច ឹមកូនទដយបំទៅទដោះមាត យជរបភពខ្សត់ទខ្ោយោរជតិ
លូតលាស់របស់ទារក

D 
ការចិញ្ច ឹមកូនទដយបំទៅទដោះមាត យ ទធវើឲ្យអ្រតាធ្លត់ ួសកំរតិរបស់
ទារក ទកើនទ ើង

E 
ការចិញ្ច ឹមកូនទដយបំទៅទដោះមាត យជួយឲ្យមានការថយចុោះអ្រតា
អារមមណ៍រចបូករចបល់កនុងវយ័កុមារ
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A  រុ ាំរនរឹងតោោះ

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២២ ឆ្ៅ ាំ G1P1 តេើរដេសាំរាលកូនបាន ២ថ្ងង ត ើយគាេ់រាំតៅកូនតោយតររើ 
ដរ។ គាេ់េអូញដេអរថ្ តោោះររស់គាេ់ ាំងគូត ើងចល់េឹកតោោះ (engorgement) ។ គាេ់
ចង់ឲ្យអ្ៅកត្វើអ្វីមួយ តដើមំីឲ្យនងបាេ់ចល់េឹកតោោះតនោះ។ តេើវ ិ្ ីណាមួយដដលគួរតររើ 
តដើមំីជួយគាេ់ឲ្យបាេ់ឈឺ?

អ្ៅកកាំពុងពិនិេយស្តសរីអាយុ ២៩ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1P1 ដដលបានសាំរាលកូនតាម្មមជាេិ តោយ
មិនម្ននផលវបិាកតៅមួយថ្ងងមុនតនោះ។ ស្តសរតីៅដេម្ននភាពរចរូករចរល់យ៉ាងខាល ាំងអ្ាំពីថ្
តេើគាេ់ចង់រាំតៅកូនដដរឬតេ? គាេ់ជាតមធ្លវដ៏ីរវល់ម្នៅ ក់ ត ើយម្ននគាំតរាងចូលត្វើការវញិ
កៅុងតពល ៤ សបារ  ៍តេៀេត ើយគាេ់គិេថ្គាេ់មិនម្ននតពលតវលារគរ់រគាន់និងមិន
ម្ននតសចករីអ្េ់្មេ់ដដលការរាំតៅតោោះកូន ម រត ើយ។ គាេ់សួរអ្ៅកថ្ តេើអ្វីលអរាំផុេ 
ដដលនងរេូវត្វើ។ តេើររតយគណាមួយ ដដលរេឹមរេូវ  ក់េងនឹងការរាំតៅតោោះកូន?

អ្ៅករេូវបានតគឲ្យតៅជួយតៅកដនលងដង ាំ រក ដដលតេើរនឹងតកើេ (well born nursery 
with neonatal care)។ កៅុងចាំតណាមខាងតរកាមតនោះ តេើអ្វីជាដផៅកមួយររស់ការដង ាំជា
ររចាំសាំរារ់សុខភាពលអររស់ រក?



B  តររើ Bromoscriptine 
C  តររើថ្ៅ ាំរគារ់ពនារកាំតណើ េ ដដលម្ននជាេិ oestrogen 
D រូមតោោះ
E  តលរថ្ៅ ាំផសោះ
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A ោក់កងកៅុងសំូន 
B ថ្ៅ ាំរគារ់ដដលម្ននដេជាេិ Progestin
C Depo-Provera
D  តលរថ្ៅ ាំរគារ់ពនារកាំតណើ េ រមួរ ច្ូ លគាៅ
E ពពុោះ  Foam និង condoms
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A ពនយល់ឲ្យឈរ់រាំតៅតោោះកូន
B លារ Cream hydrocortisone តៅេាំរន់ périnée / perineum
C លារ Cream testosterone តៅ vulve និង vagin
D  លារ Cream estrogen តៅ vulve និង vagin
E លារតររងវា៉ាសូលីន រេង់ périnée / perineum

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៣០ ឆ្ៅ ាំ G3P3 ដដលសាំរាលកូនបានរបាាំរីអាេិេយ ត ើយបាន
ឲ្យកូនតៅយ៉ាងតេៀង េ់។ គាេ់បានេាំនក់េាំនងអ្ៅក តរ ោះគាេ់ម្ននការបារមភជាខាល ាំង 
តោយារដេគាេ់ ម្ននការឈឺចរ់តពលរមួដាំតណក តរ ោះ វ រម្នសសងួេ។ តេើអ្នុ
ាសន៍ណាមួយដដលអ្ៅកគួរផរល់ឲ្យគាេ់ តដើមំីជួយរញ្ជា តនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣៦ ឆ្ៅ ាំ G2P1 មកជួរអ្ៅកសាំរារ់ការរេួេពិនិេយតាមការណាេ់ជួរ ៦សបារ
 ៍តរកាយសាំរាលកូនតាម្មមជាេិ។ គាេ់រាំតៅកូនេូចររស់គាេ់រាល់ថ្ងង តោយគាម នរញ្ជា
អ្វី ា្ំដុាំតេ និងចង់រនរត្វើដូតចៅោះរ ូេយ៉ាងេិច ៩ ដខ។ គាេ់តរេៀមខលួនរចួរាល់នឹងចរ់តផរើមរមួ
តភេ ត ើយចង់ដឹងថ្ តេើគាេ់ម្ននវ ិ្ ីអ្វីខលោះ តដើមំីពនារកាំតណើ េ។ គាេ់គាម នរញ្ជា តវជជ
ាស្តសរអ្វីតេ។ មិនជក់បារ ីនិងមិនម្ននតលរថ្ៅ ាំអ្វីតរៅពីវតីាមីន តពលពត ោះដេរ៉ាុតណាណ ោះ។ 
តេើមត្ាបាយណាមួយ ដដលអាចកាេ់រនែយេឹកតោោះររស់គាេ់?
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A ការវវិេរតៅរកភាពដីមររស់សំូនមិនលអ
B សំូនម្ននេាំ ាំសមនឹងេាំ ាំ ៦ អាេិេយតរកាយសាំរាល
C Fibrome uterine / fibroid uterus
D  Adenomyosis
E Endométrite / endometritis
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A រិេ Steri-Strips តដើមំីរិេាៅ មររួស
B ឲ្យថ្ៅ ាំររឆ្ាំងតមតរាគផសិេ
C តរើកសៃង់តមើល Fascia 
D  នាំអ្ៅកជាំងឺតៅរនៃរ់វោះកាេ់ តដើមំីត្វើ debridement និងរិេដសំក
E ពិនិេយាៅ មររួសត ើងវញិ តោយតររើថ្ៅ ាំសពឹក

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣៩ ឆ្ៅ ាំ G3P3 មកជួរអ្ៅកតៅថ្ងងេី ៥ រនៃ រ់ពី cesarienne តលើកេី២។ 
នងបារមភ តរ ោះាៅ មវោះចរ់តផរើមរក មខាល ាំង ត ើយេន់ និងម្ននខៃុោះចរ់តផរើម ូរតចញ 
តាមរនោេូចមួយ តៅតលើាៅ មតងៅរវោះពីរពឹកមិញតនោះ។ នងឈឺតពញខលួន ត ើយរគុន ៣៨.៨
 អ្ងាតស (102 oF)។ តពលពិនិេយតឃើញថ្ ាៅ មតងៅរ Pfannenstiel ម្ននកនៃួលរក ម 
និងចាំ ររដ ល១ស.មតៅតកៀនខាងតឆវង និងម្ននខៃុោះ ូរតចញ។ តៅតលើាៅ មវោះេន់
 ាំងអ្ស់។ តេើការរគរ់រគងណាមួយ ដដលលអរាំផុេតៅជាំហានរនៃ រ់?

ស្តសរអីាយុ ២៥ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G1P1 មកជួរអ្ៅកតៅ ៦ អាេិេយតរកាយពីសាំរាលកូនលអ្ មមតា តាម
្មមជាេិ តដើមំីពិនិេយជាររចាំ។ នងរបារ់ថ្មិនម្ននរញ្ជា អ្វីតេ និងបានរាំតៅតោោះកូន 
តោយគាម នការពិបាក រនៃ រ់ពីតចញពីមនៃីរតពេយ។ តពលពិនិេយតោយថ្ដ ាំងពីរ អ្ៅក
សាំគាល់ តឃើញថ្ សំូនម្ននរាងមិនរររកេី ដណនហារ់ មិនឈឺ និងម្ននេាំ ាំររដ ល
គភ៌ ១៥ អាេិេយ។ តេើ មូលត េុខាងតរកាម មួយណាដដលសមជាងតគ ចាំត ោះសំូន ា្ំ
ដររតនោះ?
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A េឹកតនមដផអម (Diabetes)
B ការពាបាលតោយ Corticoide/Corticosteroid therapy
C ការចក់ថ្ៅ ាំAntibiotique/ Antibiotic មុនវោះកាេ់ 
D  ជាំងឺខវោះឈាមរក ម (Anemia)
E ភាពធ្លេ់ (Obesity)
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A Colposcopie 
B Biopsie Endomètre
C ត្វើ Sonogramme េរមងតនម
D  រណរុ ោះេឹកតនម (Urine Culture)

E 
គាម នការពយបាលចំបាច់ណ្តមួយទផសងទទៀតទទ ទបើអ្នកជំងឺមិនមានទរាគសញ្ញា អ្វី 
(Asymptomatic)

អ្ៅកកាំពុងតាមោនលេោផលតេសរជាររចាំររស់ស្តសរី អាយុ ៦៨ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G4P3 សាំរារ់ការ
ពិនិេយស្តសរ ីតដើមំីសុខភាពលអ។ ការពិនិេយរាងកាយបានឲ្យដឹងថ្ គាេ់ជាស្តសរី post 
menopause ត ើយ។ Pap Smear រង្វា ញតកាសិកា parabasal mammogram ក៏្មមតា 
lipide ក៏្មមតា។ ការវភិាគេឹកតនមរង្វា ញថ្ ម្នន Hematurie ។ តេើការរគរ់រគងណាមួយ
 ដដលរេឹមរេូវជាងតគ តៅជាំហានរនៃ រ់ ចាំត ោះស្តសរីតនោះ?

ស្តសរអីាយុ ៣០ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G3P3 តេើរដេសាំរាលកូន តោយវោះកាេ់ជាតលើកេី២ បាន៤ថ្ងង។
តពលកាំពុងវោះនងេេួលការរ ច្ូ លរគារ់ឈាមរក ម ២ តបាល ក  តោយ ារសំូនេន់ 
មិនកញ្រនរ ក់ ត ើយធ្លល ក់ឈាម។ នងរេូវបានអ្នុញ្ជដ េឲ្យតចញតៅផៃោះ ថ្ងងតនោះ។ នង
េអូញដេអរថ្ ម្ននេឹកតលឿងៗ រជារតចញពីាៅ មវោះ ដដលតេើរដេត ើងរក មពីរពឹកមិញ
តនោះ។ នងរញ្ជជ ក់ថ្ នងម្ននអារមមណ៍ចង់រគុនេិចៗ។ នងរាំតៅតោោះកូន។ នងម្នន
ររវេរិតវជជាស្តសរ សាំខាន់មួយ គឺេឹកតនមដផអមររតភេេី២ និងត ើងសាំ ្ឈាមរុាាំថ្រ ៉ាផង។
 នងម្ននេាំងន់ ១១០ គ.រក។ សញ្ជដ ជីវេិ គឺកាំតៅ ៣៧.៨ អ្ងាតស  ជីពចរ ៦៩ដង/នេី 
ចង្វវ ក់ដតងាើម ១៨ដង/នេី និងសាំ ្ឈាម ១៤៣/៩២ mmHg។ ការពិនិេយតោោះ សួេ 
និងតរោះដូង គឺ្មមតា។ ាៅ មវោះរតណារ យចាំកណារ លត ោះររស់នង ត ើងពងៗ រពម ាំង
ម្ននេឹកខៃុោះ ា្ំកលិនតចញពីដផៅកខាងតរកាមថ្នាៅ មររួស។ តេើកតារ មួយណា ដដលមិនដមន 
ជាកតារ តរគាោះថ្ៅ ក់សាំរារ់      ាែ នភាពររស់នង?
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A ជាំងឺតាអ្ក ? (Alzheimer disease)
B មហារកីតោោះ
C Cerebrovascular disease 
D  ជាំងឺតរោះដូង
E មហារកីសួេ
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A  Pap test
B Pap test និង យកសតៅរណរុ ោះរកតមតរាគgonorrhée និងChlamydia
C Pap test និង herpes simplex cultures
D Pap test និង  បា៉ា ន់ររម្នណ hemoglobin
E Pap test និង រក anticorps hepatitis C 

ស្តសរអីាយុ ១៧ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់មកការយិល័យររស់អ្ៅក តដើមំីពិនិេយសុខភាពជាតរៀងរាល់ឆ្ៅ ាំ។ 
នងបានសាំរាលកូនលអ្ មមតា តាមផលូវ្មមជាេិ កាលពីឆ្ៅ ាំមុន។ នងម្ននការរមួតភេសកមម
តាាំងពី ៤ឆ្ៅ ាំមុនកនលងមកត ើយ និងម្ននថ្ដគូរមួតភេ ៦ នក់។ រដូវគាេ់មកតរៀងរាល់ ២៨ 
ថ្ងងមរង និងមរងៗម្ននរយៈតពល ៤ថ្ងង។ គាេ់មិនម្ននធ្លល ក់ឈាមតៅចតនល ោះរដូវ ឬ ធ្លល ក់
ឈាមតរកាយរមួ តភេ ឬ ធ្លល ក់សតាម វ រម្នសតេ។ នងមិនជក់ មិនផឹក ឬតររើតរគឿងខុស
ចារ់តេ។ តេើការត្វើ តេសរស្រាវរជាវណាមួយដដលរេឹមរេូវ ជាងតគសាំរារ់គាេ់។

ស្តសរអីាយុ ៧៤ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់រង្វា ញខលួនតៅរនៃរ់ពិតរគាោះជាំងឺររស់អ្ៅក តដើមំីពិនិេយសុខ  ភាព។ 
Pap smear ចុងតរកាយររស់គាេ់ និង mammogramme ត្វើតាាំងពី៣ឆ្ៅ ាំមុន      តមល៉ាោះ។ 
គាេ់ម្ននសាំ ្ឈាមត ើង Cholesterol ត ើង និង osteoarthritis ។ គាេ់បានរ្ឈរ់
ការជក់បារ ី១៥ ឆ្ៅ ាំមក ត ើយ និងមិនផឹកស្រា។ សាំអាងតលើររវេរិដររតនោះ តេើលកខ័ខណឍ័
តវជជាស្តសរមួយណា ដដលគួរឲ្យបារមភរាំផុេសាំរារ់អ្ៅកជាំងឺតនោះ?
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A រាល់ដខ មុនការមករដូវមួយអាេិេយ
B រាល់ដខ តរកាយតពលបាេ់ឈាមរដូវមួយអាេិេយ
C រាល់ដខ តពលកាំពុងម្ននរដូវ
D  រីដខមរង មុនការម្ននរដូវមួយអាេិេយ
E របាាំមួយដខមរង មុនការមករដូវមួយអាេិេយ
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A ជាំងឺតអ្ដស៍ HIV
B ជាំងឺតរោះដូង
C តរគាោះថ្ៅ ក់
D  អ្េរឃាេ
E មហារកី

អ្ៅកស្រសីម្ននអាយុ ៤១ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G5P3A2 មកដល់ការយិល័យររស់អ្ៅក តដើមំីពិនិេយសុខ
ភាពតាមការណាេ់្មមតា។ គាេ់រាយការណ៍ថ្ គាេ់ម្ននសុខភាពលអ តលើកដលងដេ
ររវេរិឈឺកាលមួយចាំត ៀង។ Pap smear ររស់គាេ់ ាំងអ្ស់្មមតា។ គាេ់ម្ននតរាគេឹក
តនមដផអម តពលម្ននថ្ផៃត ោះកូនតរកាយរងអស់។ គាេ់ផឹកស្រាជាររចាំ ត ើយារភាពថ្ 
ជួនកាល គាេ់ក៏ជក់ដដរ។ ជីដូនររស់គាេ់ តកើេជាំងឺមហារកីម្នេ់សំូន កៅុងតពលដដលម្នន
អាយុ ជាងហាសិរឆ្ៅ ាំ។ គាេ់ម្ននសាំ ្ឈាម ១៤០/៩០ mmHg កាំពស់ ១ម៧០ េាំងន់ 
៧០ តផ្លន។ ជាេូតៅ តេើមូលត េុណាមួយដដលរងកការាល រ់តរចើនជាងតគ ដល់នរតីៅ
កៅុងវយ័ដូចអ្ៅកស្រសី តនោះ?

នរអីាយុ២៦ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់មកដល់រនៃរ់ពិតរគាោះជាំងឺអ្ៅក តដើមំីការពិនិេយសុខភាព។ គាេ់មិន
ម្ននរញ្ជា តវជជាស្តសរ ឬ ក៏វោះកាេ់តេ។ នងរញ្ជជ ក់ថ្ រដូវររស់នងមកតរៀងរាល់ ដខ។ 
នងជាអ្ៅករមួតភេសកមម និងតររើថ្ៅ ាំរគារ់មិនឲ្យម្ននកូនផង។ ការពិនិេយរាងកាយ គឺ្មម
តា។ កៅុងចាំដណកការ រ និងដងរកាសុខភាព អ្ៅកផរល់អ្នុាសន៍   ឲ្យគាេ់ពិនិេយតោោះ 
តោយខលួនឯង និងបានរង្វា េ់គាេ់ឲ្យតចោះរតរៀរពិនិេយ។ តេើលអរាំផុេ គួរពិនិេយតោោះតោយ
ខលួនឯង តៅតពល ណានិងរយៈតពលរ៉ាុនម នរេូវពិនិេយមរង?
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A Bartholin duct cyst/ Kyste de bartholin
B Gartner duct cyst 
C Lipoma 
D Hematoma
E Inclusion cyst
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A រីដខមរង។
B របាាំមួយដខមរង។
C មួយឆ្ៅ ាំមរង។
D  ពីរឆ្ៅ ាំមរង។
E រីឆ្ៅ ាំមរង។ 

ស្តសរអីាយុ ៥០ ឆ្ៅ ាំ ធ្លល រ់ម្ននថ្ផៃត ោះចាំនួន ៤ដង និងកូនតកើេបាន ៤ដង ត ើយគាេ់មក ពិ
និេយតាមោនរកជាំងឺមហារកីជាររចាំ (Well-known examination) ។ គាេ់បានសាំរាលកូន
េីមួយតោយវោះកាេ់ ត ើយកូនរីតរកាយតេៀេ តកើេតោយការសាំរាលតាម្មមជាេិ។ គាេ់
អ្ស់រដូវ មួយឆ្ៅ ាំត ើយ ត ើយជួនកាលគាេ់តៅដេម្ននការដរកតញើស និងតៅឋ តរាលខលួន   
(hot flushes) ។ គាេ់របារ់អ្ៅកថ្ ររម្នណជា១០ ឆ្ៅ ាំមុន គាេ់ធ្លល រ់បានពាបាលតោយតររើ
 Laser conization សាំរារ់ពាបាល តរាគមហារកីin situ តលើម្នេ់សំូនររស់គាេ់។ តាាំងពី
តពលតនោះមក លេោផលថ្នការពិនិេយម្នេ់សំូនររស់គាេ់ ាំងអ្ស់គឺ្មមតា។ តេើអ្ៅកនឹង
ដណនាំឲ្យគាេ់ ពិនិេយម្នេ់សំូន រាល់តពលរ៉ាុនម នដខ ឬ រ៉ាុនម នឆ្ៅ ាំមរង?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣៦ ឆ្ៅ ាំ G2P2 មកពិនិេយសុខភាព។ គាេ់តកើេកូនតាម វ រម្នស២ដង 
តោយគាម នផលវបិាកអ្វីតេ។ កូនចំងេាំងន់ ៣៥០០រក តពលតកើេ។ គាេ់តររើថ្ៅ ាំ រគារ់
ពនារកាំតណើ េ និងមិនម្ននររវេរិ Pap Smear មិន្មមតាតនោះតេ។ គាេ់មិនជក់ រ៉ាុដនរគាេ់
ផឹកររដ ល ជា ៤ដងកៅុងមួយអាេិេយ។ គាេ់ម្ននេាំងន់ ៧០ គ.រក។ សញ្ជដ ជីវេិ្មមតា
 ាំងអ្ស់។ តរកាយពីោក់ speculum តគសតងកេតឃើញថ្ ម្នន Kyste ថ្ល ម្ននេាំ ាំររដ ល
 ២.៥ស.ម តៅ ជញ្ជជ ាំងសំូនខាង  ារ ាំ។ Kyste តនោះមិនរងឹ និងមិនរងកឳ្យ dyspareunie ឬ 
រ ាំខានដល់គាេ់តេ។ តេើតរាគវនិិចឆ័យណាមួយ ដដលរេូវជាងតគចាំត ោះដុាំតនោះ?
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A ការពិនិតយរកជំងឺមហារកីមាត់សបូន (Pap smear)

B 

ការពិនិេយរកជាំងឺមហារកីម្នេ់សំូន (Pap smear) និង ការពិនិេយរក
មហារកីតោោះ  តោយ ងេឆលុោះ (Mammography)

C

ការពិនិតយរកជំងឺមហារកីមាត់សបូន (Pap smear)  ការពិនិតយរកមហារកី
ទដោះ ទដយថតឆលុោះ (Mammography) និងការពិនិតយជតិកូទ ទសតរ ៉ា ូ
(cholesterol profile)

D 

ការពិនិតយរកជំងឺមហារកីមាត់សបូន (Pap smear)  ការពិនិតយរកមហារកីទដោះ ទដយ
ថតឆលុោះ (Mammography) ការពិនិតយជតិកូទ ទសតរ ៉ាលូ (Cholesterol profile) និងកំរតិ
ជតិសករកនុងឈម (Fasting blood sugar)

E 

ការពិនិតយរកជំងឺមហារកីមាត់សបូន (Pap smear)  ការពិនិតយរកមហារកី
ទដោះ ទដយថតឆលុោះ (Mammography) ការពិនិតយជតិកូទ ទសតរ ៉ាលូ 

(Cholesterol profile) កំរតិជតិសករកនុងឈម (Fasting blood sugar) និង 

serum CA-125 ។
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A តររើថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េ (Combination oral contraceptive therapy)
B អ្ស់រដូវតរកាយអាយុ  ៥៥  ឆ្ៅ ាំ

ស្តសរអីាយុ ៣០ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ មកដល់រនៃរ់ពិតរគាោះជាំងឺររស់អ្ៅក  ាំងម្ននការភ័យខាល ចអ្ាំពី ជាំងឺ
មហារកីកតនាមពង។ ជីដូនររស់គាេ់តេើរដេាល រ់ងមីៗតនោះតោយ ារជាំងឺមហារកី
កតនាមពង កៅុងវយ័ ៧០ឆ្ៅ ាំ។ អ្ៅកពិភាកាជាមួយគាេ់អ្ាំពីកតារ ររឈម និងការការ រ
ជាំងឺមហារកីកតនាមពង។ តេើកៅុងចាំតណាមកតារ ខាងតរកាមតនោះ តេើកតារ ណាមួយ ដដល
អាចជួយស្តសរកីាេ់រនែយការររឈមនឹងជាំងឺមហារកីកតនាមពង?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៤៥ ឆ្ៅ ាំ ធ្លល រ់ម្ននថ្ផៃត ោះរីដង តកើេបានរីដង ត ើយគាេ់មកពិនិេយសុខ
ភាពររចាំឆ្ៅ ាំ។ គាេ់ខានបានពិនិេយរយ:តពល៧ឆ្ៅ ាំត ើយ រនៃ រ់ពីសាំរាលកូនចុងតរកាយ
ររស់គាេ់។ គាេ់សាំរាលកូនតោយ្មមជាេិចាំនួន៣ ត ើយកូនចុងតរកាយតគ ម្ននតរឿង
សមុគាម ញតោយារម្ននតរាគេឹកតនមដផអម និង ត ើងឈាម តពលកាំពុងម្ននគភ៌។ គាេ់
អ្េ់ម្ននរមួដាំតណកតាាំងពីឆ្ៅ ាំមុន។ ម្ននតពលមួយតនោះ លេោផលពិនិេយម្នេ់សំូនររស់
គាេ់ម្ននភាពមិនរររកេី (abnormal) ត ើយគាេ់បានត្វើ cryotherapy។ គាេ់រដិតស្ពី
រាល់រញ្ជា ពាបាលដថ្េតេៀេ។ ររវេរិរគួារររស់គាេ់ គឺឪពុកគាេ់ម្ននជាំងឺសរថ្ស
ឈាមតរោះដូង (coronary artery disease) និងមីងរតងកើេខាងម្នរ យររស់គាេ់ ម្ននជាំងឺ
មហារកីសំូន តៅអាយុ ៦៧ ឆ្ៅ ាំ។ តេើកៅុងចាំតណាមការពិនិេយខាងតរកាមតនោះ មួយណា លអ
ជាងតគសាំរារ់គាេ់?



C Nonsteroida anti-inflammatory drugs
D  មិនរតងកើេកូន (nulliparity)
E Ovulation induction medications
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A ោក់កងកៅុងសំូន  (Intrauterine device)
B ចងថ្ដសំូន (Bilateral tubal ligation)
C ថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េ (combination oral contraceptives)
D  Diaphragm
E ោក់កងតៅថ្ដ Transdermal patch

ស្តសរអីាយុ៤២ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ ធ្លល រ់ម្ននថ្ផៃត ោះចាំនួន៤ដង សាំរាលបានរួនដង មកពិនិ េយតាមោន
រកជាំងឺមហារកីជាររចាំ (Well-known examination)។គាេ់បានសាំរាលកូនតោយ្មមជាេិ
ចាំនួន៣ដង និងតោយវោះកាេ់មួយដង តោយារកូន ុចគូងមកមុន (breech)។គាេ់
របារ់ថ្ រដូវររស់គាេ់មកតេៀង េ់ ត ើយអ្ោះអាងថ្ គាេ់គាម នឆលងជាំងឺកាមតរាគតេ។
រចចុរំនៅតនោះ គាេ់ និងររីររស់គាេ់តររើតស្រាមអ្នម័យ រ៉ាុដនរ ពួកគាេ់មិនចូលចិេរ
មត្ាបាយពនារកាំតណើ េ ដដលរ ាំខានដល់ការរមួដាំតណកតេ( Coital-dependent method)
 ។ គាេ់ចរ់អារមមណ៍តលើការពនារកាំតណើ េដដលម្ននររសិេោិភាពលអជាងតនោះ តរ ោះពួក
គាេ់មិនចង់បានកូនតេៀេតេ។ គាេ់របារ់ថ្ ជួនកាលគាេ់ឈឺកាលររកាាំងនិងកាលពីវ ័
យកុម្នរគាេ់ធ្លល រ់ម្ននររេិកមម ស់ជាមួយនឹងថ្ៅ ាំសពឹកយ៉ាង្ងន់្ងរ តៅតពលដដលគាេ់
េេួលយកការវោះកាេ់យកអាមីោល់តចញ (tonsillectomy)។ គាេ់ផឹកនិងជក់ជារ់ជាររចាំ
។គាេ់ម្ននេាំងន់ ៧៨     គ.រក ត ើយម្ននសាំ ្ឈាម ១៤២/៨៩ mm Hg ។ កៅុងតពល
ដដលគាេ់មក         ពិនិេយ អ្ៅកផរល់ររឹកាយ៉ាងដវងដល់គាេ់ ជុាំវញិវ ិ្ ីាស្តសររគរ់រគង 
កាំតណើ េ។ កៅុងចាំតណាមវ ិ្ ីាស្តសរខាងតរកាម តេើវ ិ្ ីាស្តសរពនារកាំតណើ េណាមួយ ដដល
សមស្រសរសាំរារ់គាេ់ជាងតគ?
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A ថ្ៅ ាំេរ់កុាំឲ្យតលើសឈាម គាាំងតរោះដូង (Beta-Blocker)
B ថ្ៅ ាំរង្វអ ក់ជាេិកាល់សយូម (Calcium channel blocker)
C Diuretic

D 

 រររចាំណីអាហារ ហាេ់របាណ រ ច្ុ ោះេាំងន់ និង ២ដខតេៀេ វាស់ឈាម
មរងតេៀេ។

E 
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A ថ្ៅ ាំងរេគាក (Common iliac nodes)
B Parametrial nodes
C ដផៅកខាងតរៅថ្នថ្ៅ ាំងរេគាក (External iliac nodes)
D  Paracervical or ureteral nodes
E Para-aortic nodes

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៥០ឆ្ៅ ាំ រេូវបានពិនិេយតឃើញថ្ ម្ននតកើេជាំងឺមហារកីម្នេ់សំួន។ តេើរកុម
កូនកណរុ រណាមួយ (lymph node group) ដដលជាំងឺតនោះរាលោលដល់មុនតគ រនៃ រ់ពី
ម្នេ់សំូន និងេួសំូន?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៤៨ឆ្ៅ ាំ ធ្លល រ់ម្ននគភ៌២ដងតកើេបាន២ដង មកពិនិេយរកមហារកី។ គាេ់សាំ
រាលកូន ាំងពីរតាម្មមជាេិ តោយគាម នត េុការណ៍អ្វីគួរឲ្យចរ់អារមមណ៍តេ។ គាេ់បាន
វោះកាេ់យកសំូនតចញ តោយារគាេ់ម្ននដុាំាច់ (fibroids) និង ម្ននធ្លល ក់ឈាម 
(menorrhagia) ។ គាេ់រដិតស្ថ្គាម នរញ្ជា តវជជាស្តសរ (medical problems)ដថ្េតេៀេតេ
 រ៉ាុដនរខានមកជួរតវជជរណឍិ េ ៦ ឆ្ៅ ាំមកត ើយ។ រកុមរគួារររស់គាេ់ម្ននររវេរិោច់
សរថ្សឈាម (stroke) េឹកតនមដផអម (diabetes) និង តលើសឈាម (high blood 
pressure)។ តៅតពល         ពិនិេយ គាេ់ជាស្តសរគួីរឲ្យចូលចិេរម្នៅ ក់ កាំពស់ ១.៥២ម េាំងន់
៨៥ គ.រក សាំ ្ឈាម ១៥០/៩២  mm Hg ជីពចរតលាេ ៧០ដង កៅុងមួយនេី ដកដតងាើម
 ១៤ ដង កៅុងមួយនេី និង ម្ននសីេុណា ភាពកៅុងខលួន ៣៧ អ្ងាតស។ ការពិនិេយរេូង សួេ
 តរោះដូង ត ោះ អាងរេគាក តឃើញថ្ សុេោដេម្ននសភាព្មមតា។ ជាំហានរនៃ រ់មកតេៀេ
កៅុងការរគរ់រគងការត ើងឈាមររស់អ្ៅកជាំងឺម្នៅ ក់តនោះ តេើអ្ៅករេូវតរជើសយកវ ិ្ ីណាមួយ 
កៅុងចាំតណាមវ ិ្ ីខាងតរកាម?
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A 

កាេ់ Omental metastasis តចញ និងកាេ់ Kyste អូ្ដវរតចញ  
(ovarian cystectomy)

B វោះកាត់យកខាល ញ់ទចញ (Omentectomy) និងកាត់ Kyste អូ្ន្វរទចញ។

C
កាត់ Omental metastasis ទចញ និង កាត់អូ្ន្វរមិនធមមតាទចលមួយចំទ ៀង
(unilateral oophorectomy)។

D 
វោះកាត់យក Epiploon ទចញ (Omentectomy) និង កាត់សដសបូនរពមទំាង      អូ្ន្វរទំាង
ពីរទចល(Bilateral salpingo-oophorectomy)

E 

វោះកាត់យក Epiploon ទំាងអ្ស់ទចញ (Omentectomy) កាត់សបូនទចលទំាងមូល (total

 abdominal hysterectomy) និងកាត់សដសបូនរពមទំាងអូ្ន្វរទំាងពីរទចល (Bilateral 

salpingo-oophorectomy)
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A Marsupialization
B តររើថ្ៅ ាំ Antibiotics
C វោះកាេ់យកតចញ
D  ឆូេ និង រងាូរខៃុោះតចញ
E សតងកេតមើលសិន

ស្តសរអីាយុ៥៨ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ បានមកពិនិេយរកតរាគវនិិចឆ័យអ្ាំពីការត ើមតៅកៅុង វ រម្នសដផៅក
ខាងារ ាំររស់គាេ់។ គាេ់សាំគាល់ថ្ ម្ននការឈឺចរ់រេង់តនោះតពលតដើរ និងតពលរមួដាំ
តណក។ តៅតពលពិនិេយតរាគស្តសរ ីតឃើញម្ននដុាំមួយឈឺ (fluctuant mass) សែិេតៅខាង
តរៅតៅដផៅកខាងារ ាំថ្នរនោ វ រម្នស កៅុងេាំរន់រកតពញ bartholin ។ កៅុងចាំតណាមវ ិ្ ី
ពាបាលខាងតរកាមតនោះ តេើវ ិ្ ីមួយណាដដលសមស្រសរជាងតគ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៥៤ ឆ្ៅ ាំេេួលការវោះកាេ់ត ោះររស់គាេ់ (laparotomy) តោយ ារដេម្នន
ដុាំាច់តៅកៅុងអាងរេគាកររស់គាេ់ (pelvic mass)។ តាមរយៈការពិនិេយតមើល កៅុងតពល
វោះកាេ់ តគតឃើញម្នន មហារកីអូ្ដវរម្នខ ង (unilateral ovarian neoplasm) ជាមួយនឹង
metastase épiploon(Omental metastasis)មួយភាគ ា្ំ។ តរាគវនិិចឆ័យដផៅក Anapath 
អ្ោះអាងថ្ជា Metastatic serous cystadenocarcinoma ។ កៅុងចាំតណាមររតយគខាង
តរកាមតនោះ តេើវ ិ្ ីាស្តសរមួយណាដដលសមស្រសរជាងតគតៅនឹងការវោះកាេ់តនោះ?
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A IIa
B IIb
C IIIa
D  IIIb
E IV
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A Carcinoma of low malignant potential.
B Microinvasive cancer, ដាំណាក់កាល la1
C Atypical squamous cells of undetermined significance 
D  Carcinoma in situ ដាំណាក់កាល IIa
E Invasive cancer 

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននអាយុ ៣៥ ឆ្ៅ ាំ G3P3។ លេោផលពិនិេយ Pap smear ររស់គាេ់រង្វា ញថ្ 
squamous intraepithelial lesion of the cervix (CIN III) ដដលតមើលតឃើញថ្មិនលអតាម 
colposcopy។ Biopsy តោយត្វើ Conisation ម្នេ់សំូន យកតៅពិនិេយរង្វា ញថ្ តកាសិ
កាមហារកីរាេេាេតេើរដេបាន ១ ម.ម ផុេពីស្រស រ់ភាៅ សខាងតរកាមរាំផុេ។ ដុាំាច់
ឈឺនិងជាលិការលអមិនរលាយចូលគាៅ តេ និងគាម នភាពជាក់ដសរងណាដដលរញ្ជជ ក់ថ្ជា
លិកាឈឺ បានឆលងរាលោលដល់ររព័នោកូនកណរុ រ ឬ សរថ្សឈាមត ើយ។ ដគមាច់គាំរូ
ដដលត្វើ Biopsy មិនម្ននជាំងឺអ្វីតេ។ តេើអ្ៅកចក់េុកជាំងឺររស់ស្តសរតីនោះតៅកៅុងដាំណាក់
កាលណាមួយ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៥១ឆ្ៅ ាំរេូវបានរកតឃើញថ្ ម្ននជាំងឺមហារកីម្នេ់សំូន តោយ ារការត្វើ
cone biopsy(Conisation) ។ ការពិនិេយកៅុងអាងរេគាកតាម វ រម្នសនិងរនោគូង រង្វា ញឲ្្
យតឃើញថ្Paramètre/Parametrium មិនបានឆលងតេ ដេដផៅកខាងតលើថ្ន វ រម្នសម្នន
ជារ់ ក់េិនសអិេនឹងដុាំាច់ (tumor)។ Intravenous pyelography (IVP) និង 
Sigmoidoscopy សុេោដេអ្វជិជម្នន រ៉ាុដនរ ការវភិាគតោយ computed tomography (CT)ត ោះ
 និងអាងរេគាក រង្វា ញពីការរកីយ៉ាង ា្ំថ្នកូនកណរុ រ Pelvic និង periaortic nodes។ អ្ៅក
ជាំងឺតនោះរេូវចេ់េុកកៅុងដាំណាក់កាលណា?
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A ការពយបាលជមួយនឹង beam radiation

B 
ការចក់បញ្ចូ លជតិវទិយុសកមម  (Implantation of radioactive cesium)

ចូលទៅកនុងសបូន (cervical canal)

C វោះកាេ់យកសំូនតចញ
D  វោះកាេ់យកសំូនតចញ រពម ាំង pelvic lymphadenectomy
E កាេ់សំូន ាំងអ្ស់ និង ាខា ាំងពីរ (Radical hysterectomy)
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A ម្នេ់សំូន (cervix)
B អូ្ដវរ (Ovary)
C រេូង (Breast) 
D   វ រម្នស (vagina)
E ត ោះតវៀន ា្ំ (colon)

តេើស្តសរមី្ននថ្ផៃត ោះម្នៅ ក់ ម្ននអាយុ៣៥ឆ្ៅ ាំ កាំពុងដេររឈមនឹងតរគាោះថ្ៅ ក់ខពស់រាំផុេ ថ្នការវ ិ
វេរេាំណាលគាៅ ររស់ជាំងឺមហារកីណាមួយខាងតរកាមតនោះ ដដលអាចរងក ឲ្យម្ននតរគាោះថ្ៅ ក់
ដល់ជីវេិ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននអាយុ ៣៥ ឆ្ៅ ាំ G3P3។ លេោផលពិនិេយ Pap smear ររស់គាេ់រង្វា ញថ្ 
squamous intraepithelial lesion of the cervix (CIN III) ដដលតមើលតឃើញថ្មិនលអតាម
colposcopy។ ការរចឹរាច់តៅម្នេ់សំូនយកតៅត្វើ Biopsy រង្វា ញថ្ តកាសិកាមហារកី
 squamous ដដលរាេេាេតេើរដេបាន      ១ ម.ម ផុេពីភាៅ សខាងតរកាមរាំផុេ។ មិនម្នន
ការរលាយចូលគាៅ ររស់ដុាំាច់ និងគាម នភាពជាក់ដសរងណាដដលរញ្ជជ ក់ថ្ បានឆលងរាល
ោលដល់ររព័នោកូនកណរុ រ ឬ សរថ្សឈាមត ើយ។ ដគមាច់គាំរដូដលរចឹរត្វើ Biopsy 
មិនម្ននជាំងឺអ្វីតេ។   ឥ ូវ អ្ៅកជាំងឺតនោះសាំណូមពរឲ្យអ្ៅកដណនាំគាេ់អ្ាំពីរតរៀរពាបាល
ជាំងឺមហារកីម្នេ់សំូន ររស់គាេ់។ តេើការពាបាលណាមួយ ដដលអ្ៅកគិេថ្ លអរាំផុេសាំ
រារ់គាេ់?
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A ម្ននការរមួតភេតាាំងពីវយ័តកមង
B ម្ននថ្ដគូតសៅហាតរចើន
C ររវេរិតកើេ Crête  de Coq/ warts ររស់គាេ់
D  ការតររើ Depo-Provera
E ការជក់បារ ី
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A តចៀរយកដេដុាំាច់តចញពីសំូន (Myomectomy)
B តរើកត ោះកាេ់សំូនតចញ ាំងអ្ស់ (Total abdominal hysterectomy)
C តលរថ្ៅ ាំរគារ់ពនារកាំណីេ(Oral contraceptives)

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ៥៧ឆ្ៅ ាំ អ្ស់រដូវ។ គាេ់មកកាន់រនៃរ់ពិតរគាោះជាំងឺររស់អ្ៅកតដើមំីវាយេាំថ្លអ្ាំពី
 postmenopausal bleeding។ គាេ់ម្ននជាំងឺធ្លេ់ និង ម្ននជាំងឺតលើសឈាមរុាាំថ្រ ៉ា និងម្នន
ការយរយីពីជាំងឺេឹកតនមដផអម ។ ការត្វើ Endometrial sampling មួយតៅកៅុងរនៃរ់ពិតរគាោះ
ររស់អ្ៅក រង្វា ញពី complex endometrial hyperplasia with atypia និង ការពិនិេយ pelvic 
ultrasound ដដលត្វើត ើងតៅកៅុងមនៃីរតពេយរង្វា ញពីសំូន ា្ំនិងដុាំាច់ជាតរចើន តលើថ្ផៃ
សំូន។ កៅុងចាំតណាមវ ិ្ ីពាបាលខាងតរកាមតនោះ តេើវ ិ្ ីណាមួយដដលលអរាំផុេសាំរារ់
ពាបាលគាេ់?

នរមី្នៅ ក់អាយុ២២ ឆ្ៅ ាំ G3P0A3 ម្ននររូរាងធ្លេ់ខាល ាំង។ គាេ់មកពិនិេយតរាគស្តសរីតាម្មមតា។
 គាេ់តៅលីវ ដេកាំពុងម្ននេាំនក់េាំនងផលូវតភេ។ គាេ់ធ្លល រ់ម្ននថ្ដគូតសៅហា ចាំនួន៥នក់ 
ត ើយចរ់តផរើមម្ននេាំនក់េាំនងផលូវតភេ តាាំងពីអាយុ១៥ឆ្ៅ ាំ។ គាេ់ធ្លល រ់យកកូនកៅុងថ្ផៃ
ដដលម្ននអាយុរីដខតចញ តោយម្ននតចេន ចាំនួនរីដង។ គាេ់តររើ Depo-Provera សាំ
រារ់ពនារកាំតណើ េ ត ើយមរងម្នក ល គាេ់ក៏តររើតស្រាមអ្នម័យដដរ។ គាេ់ធ្លល រ់ម្ននររវេរិ 
តកើេcrête de coq(Warts)តៅ វ រម្នស រ៉ាុដនរមិនដដលម្ននររវេរិ Abnormal Pap smears 
តេ ពីមុនមក។ អ្ៅកជាំងឺ រដិតស្ថ្ មិនបានតររើរបាស់តរគឿងតញៀនខុសចារ់តេ រ៉ាុដនរ
គាេ់េេួលាគ ល់ថ្ គាេ់ជក់បាររីរម្នណជាមួយក ច្ រ់កៅុងមួយថ្ងង។ ការពិនិេយរាងកាយ
ររស់គាេ់ រង្វា ញថ្ គាេ់ម្ននសុខភាព្មមតា។ រ៉ាុដនររីសបារ  ៍តរកាយមក អ្ៅកេេួល
បានលេោផលពិនិេយ Pap smear ររស់គាេ់ ដដលរង្វា ញអ្ាំពី a high-grade squamous 
intreaepithe-lial lesion (HGSIL)។ កៅុងចាំតណាមកតារ ខាងតរកាមតនោះ តេើកតារ ណាមួយ
ដដលររវេរិររស់ស្តសរមី្នៅ ក់តនោះ មិនបានជាំរញុឲ្យគាេ់ររឈមកាន់ដេខាល ាំងនឹង Cervical 
dysplasia?



D  Uterine artery ambolization
E តលរថ្ៅ ាំរគារ់progesterone

115

A ទលើសឈមកំរតិដំបូង (Mild essential hypertension)

B 
មានជំងឺទថលើម ទ ើយលទធផលទធវើទតសតបង្ហា ញថា មុខ្ង្ហររបស់ទថលើម
មានភាពមិនរបរកតី (Liver disease with abnormal liver function tests)

C ទ ើម ន្ដលអាចបងកឲ្យមានទរគាោះថាន ក់ដល់ជីវតិ (Malignant melanoma)

D 
មានឈមទៅកនុងទាវ រមាស ទដយមិនដឹងមូលទ តុ 

(undiagnosed genital tract bleeding)

E មានជំងឺមហារកីសបូនដំណ្តក់កាលទីបី ន្ដលបានពយបាលទ ើយ។  

116

A តេើកូនស្រសីគាេ់ម្ននតកើេមុន ដដរ ឬតេ?
B តេើកូនស្រសីររស់គាេ់ចរ់តផរើមម្ននត ើងតោោះត ើយ ឬតៅ?
C តេើកូនស្រសីគាេ់ម្ននដុោះតរាមតកលៀក ឬតរាមតលើថ្ង ស វ រម្នស ត ើយឬតៅ ?
D  តេើកូនស្រសីររស់គាេ់ចរ់តផឋើមត ើងខលួនត ើយ ឬតៅ ?
E តេើកូនស្រសីររស់គាេ់ម្ននឈាមតាម វ រម្នស ីយ ឬតៅ ?
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A 
 វាមិនទាក់ទងនឹងការផ្លល ស់បតូរកំរតិ estrogen និង progesterone

 របស់គាត់ទ ើយ

ស្តសរអីាយុ៥៥ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់បានមកជួរអ្ៅក តដើមំីពិតរគាោះតយរល់អ្ាំពីតរាគសញ្ជដ ថ្នការអ្ស់រដូវ។
 គាេ់អ្ស់រដូវតាាំងពី៨ដខមុន ត ើយកាំពុងម្នន Bouffée de chaleur / Hot flushes យ៉ាង
្ងន់្ងរ។ Hot flushes តនោះត្វើឲ្យគាេ់តស្តសរស (stress) ជាខាល ាំង។       តេើអ្ៅកគួររបារ់គាេ់
ដូចតមរចអ្ាំពីតរាគសញ្ជដ ដផៅកចិេរាស្តសរថ្នការអ្ស់រដូវតនោះ?

ម្នរ យម្នៅ ក់នាំកូនស្រសីអាយុ១២ ឆ្ៅ ាំ មកជួរអ្ៅក តដើមំីពិតរគាោះតយរល់។ គាេ់បារមភ តរ ោះ
កុម្នរជីាតរចើនកៅុងថ្ៅ ក់ររស់កូនស្រសីគាេ់ចរ់តផរើមម្ននរដូវ។ គាេ់គិេថ្ កូនស្រសីគាេ់មិន
 ន់ម្ននសញ្ជដ អ្វីរញ្ជជ ក់ថ្ នងតពញវយ័តៅត ើយ។ តោយយល់ដឹងអ្ាំពីសញ្ជដ ដាំរូងថ្ន
ការតពញវយ័ កៅុងចាំតណាមសាំនួរខាងតរកាម តេើអ្ៅកគួរសួរសាំនួរអ្វីតៅកាន់ម្នរ យកុម្នរតីនោះ?

អ្ៅកបានជួរជាមួយអ្ៅកជាំងឺដដលអ្ស់រដូវ (postmenopausal patients) ចាំនួន៥នក់តៅគលីនី
ក។ អ្ៅកជាំងឺម្នៅ ក់ម្ននរញ្ជា មួយ កៅុងចាំតណាមរញ្ជា ដដលម្ននរាយតឈាម ោះដូចខាងតរកាម 
ត ើយពួកគាេ់សុេោដេចង់ចរ់តផរើមពាបាលតោយតររើ   អ័្រម៉ាូន (hormone replacement 
therapy) ថ្ងងតនោះ។ តេើអ្ៅកជាំងឺមួយណាដដល អ្ៅកគួរចរ់តផរើមពាបាលមុនតគ កៅុងតពលតនោះ?



B  ជទូទៅ រមួមាន ការទគងមិនលក់ ឆប់ខឹ្ង និងរោប់រសល់ លាិតសលា
C វាមានទំន្ទក់ទំនងនឹងការធ្លល ក់ចុោះកំរតឹ gonadotropin

D វាមិនទាក់ទងនឹងកតាត បរយិាកាសជំុវញិខ្លួនទ ើយ
E វាជទរាគសញ្ញា ដំបូង សនការឈប់មករដូវ
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A តរគាងឆអឹង (Skeletal)
B ររព័នោរតងកើេឈាម (Hematopoietic)
C េរមងតនម (Urinary)
D ររព័នោសរថ្សររាេកណារ ល (Central nervous)
E ររព័នោរ ាំលាយអាហារ (Tracheoesophageal)
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A Endometriosis
B Endometritis
C Adenomyosis
D  Uterine sarcoma
E Leiomyoma 

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣៩ ឆ្ៅ ាំ G3P3 េអូញដេអរអ្ាំពីភាព្ងន់្ងរ ដដលតកើនត ើងជាលាំោរ់ថ្នការឈឺ
ចរ់តពលម្ននរដូវ និង ការមករដូវតរចើនរជុល។ តពលពិនិេយអាងរេគាក (pelvic) តឃើញថ្
 គាេ់ម្ននសំូនរកី ា្ំ ឯថ្ដសំូនក៏មិនឈឺដដរ ។ ការពិនិេយ Endometrial biopsy ម្ននលេោ
ផល្មមតា។ កៅុងចាំតណាមតរាគសញ្ជដ ខាងតរកាម តេើមួយណាដដលេាំនងរេឹមរេូវជាងតគ?

តៅតពលកាំពុងដេវាយេាំថ្លតលើស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣០ ឆ្ៅ ាំ សាំរារ់ការពាបាលឲ្យម្ននកូន 
(infertility) អ្ៅករកតឃើញតរាគសញ្ជដ Utérus bicorne/Bicornuate uterus។ អ្ៅកពនយល់របារ់
គាេ់ថ្ គាេ់ចាំបាច់ត្វើតេសររដនែម តរ ោះដេគាេ់ររឈមមុខកាន់ដេខពស់ ជាមួយនឹងភាព
មិនរររកេីតាាំងពីកាំតណើ េតៅកៅុងររព័នោសររីាងគណា?
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A េម្នល រ់រលូេកូន
B ការឈឺចរ់ខាល ាំងតពលមករដូវ
C Menometrorrhagia
D  Dyspareunia
E ការឈឺរេគាករុាាំថ្រ ៉ា
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A Hypomenorrhea 
B Oligomenorrhea
C ធ្លល ក់រដូវតរចើនរជុល (Menorrhagia)
D  ការធ្លល ក់ឈាមពីសំូន (Metrorrhagia)
E ឈឺតពលម្ននរដូវ Dysmenorrhea 
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A ចាំនួនដសពមងយចុោះ ត ើយចាំនួនដសពមដដលម្ននេាំរង់មិនរររកេីតកើនត ើង 
B ចាំនួនដសពមងយចុោះត ើយ ភាពរស់រតវ ើក(Motility) តកើនត ើង
C ចាំនួនដសពមតកើនត ើង ត ើយចាំនួនដសពមដដលម្ននេាំរង់មិនរររកេីតកើនត ើង

ររីររពនោមួយគូនាំគាៅ មកពិនិេយរកមូលត េុដដលគាម នកូនពីដាំរូង។ លេោផលពិនិេយររស់
ស្តសរ ីគឺ្មមតា ាំងអ្ស់។ រុរសជាាវ មីរេូវបានរកតឃើញថ្ គាេ់ម្នន varicocele តៅខាង
ត្វង។ តរើ varicocele តៅខាងត្វងររស់ាវ មីជាមូលត េុដដលត្វើឲ្យគាម នកូនសាំរារ់ ពួក
គាេ់ តេើអ្ៅករ ាំពឹងថ្ អ្ៅកនឹងតឃើញអ្វី តពលវភិាគវាយេាំថ្លេឹកកាមររស់រុរសជាររ?ី

កៅុងតពលវាយេាំថ្លអ្ាំពីការមិនអាចម្ននកូនររស់ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៥ ឆ្ៅ ាំ ការត្វើ 
Hysterosalpingogram រង្វា ញអ្ាំពីភាពជាក់ដសរងថ្នតរាគសញ្ជដ  Asherman ។ តេើតរាគ
សញ្ជដ អ្វីដដលអ្ៅករ ាំពឹងថ្ តកើេម្ននតលើស្តសរីតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៨ ឆ្ៅ ាំ G3P0 ម្ននររវេរិឈឺត ោះខាល ាំងតពលមករដូវយូរៗ ត ើយតរចើនៗ 
ឈឺកៅុងរេគាករុាាំថ្រ ៉ា ត ើយម្ននការឈឺចរ់ខាល ាំងតពលរមួដាំតណក។ គភ៌ ាំងអ្ស់ររស់គាេ់
ដេងដេរលូេតោយឯកឯង កៅុងរេីម្នសេី១។ តាមលេោផល Hysterosalpingogram (HSG)
 ដដលគាេ់តេើរនឹងពិនិេយ តរ ោះថ្ជាដផៅកមួយថ្នការវាយេាំថ្លថ្នការរលូេកូនផៃួនៗ 
រង្វា ញថ្ងៅក់សំូនម្ននជញ្ជជ ាំង ា្ំខ័ណឍ កណារ ល (uterine septum)។ អ្ៅកផរល់ររឹកាឲ្យ
គាេ់វោះកាេ់ តដើមំីដកថ្ចៅសំូនគាេ់ ត ើងវញិ។ តោយដផអកតៅតលើតរាគសញ្ជដ ររស់អ្ៅកជាំងឺ 
តេើអ្វីជាមូលត េុ ដដលេាំនងរេូវដកដររជាងតគ តាមរយៈការវោះកាេ់ uterine septum?



D ចាំនួនដសពមតកើនត ើង  ត ើយមិនម្ននភាពរស់រតវ ើក
E គាម នតមជីវេិតឈាម ល (Azoospermia)

123

A កាំរេិ  Serum estradiol 
B កាំរេិ Urinary pregnanetriol 
C Endometrial biopsy
D  កាំរេិ Serum follicle-stimulation hormone (FHS) 
E កាំរេិ Serum luteinizing hormone (LH) 

124

A Hysterosalpingogram
B Endometrial biopsy
C Thyroid function tests 
D  កាំរេិ Testosterone និង DHAS 
E កាំរេិ LH និង FSH

125

A រដូវ
B Vaginal cornification
C សក់លូេលាស់
D  ម្ននកាំពស់ជាមនុសសតពញវយ័

កៅុងចាំតណាមត េុការណ៍តកើេម្ននតពលតពញវយ័(Pubertal events) ររស់យុវេី តេើ
មួយណាដដលមិន ក់េងនឹង estrogen?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៤៥ ឆ្ៅ ាំ ដដលធ្លល រ់ម្ននថ្ផៃត ោះ្មមតា២ ដង កាលពី១៥ ឆ្ៅ ាំ និង ១៨ឆ្ៅ ាំមុន 
បានមកជួរអ្ៅក ត ើយរអ្ ូអ្ាំពីការអ្េ់រដូវ៧ដខត ើយ។ គាេ់រង្វា ញអ្ាំពីការចង់ពត ោះមរង
តេៀេ។ រនៃ រ់ពីតឃើញថ្ គាេ់គាម នថ្ផៃត ោះ តេើតៅជាំហានរនៃ រ់ អ្ៅករេូវត្វើតេសរអ្វីតេៀេឲ្្
យគាេ់ តដើមំីវាយេាំថ្លអ្ាំពី Amenorrhea ររស់គាេ់?

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ២៥ ឆ្ៅ ាំ បានមកជួរអ្ៅក តដើមំីពិនិេយវាយេាំថ្លអ្ាំពី ការគាម នកូនពី   ដាំរូង 
(Infertility primaire/ Primary infertility)។ គាេ់ម្ននរដូវតេៀង េ់ តរៀងរាល់ ២៨ថ្ងងមរង។ 
គាេ់បានត្វើតេសរតៅផៃោះ តោយតររើ Ovulation kit ដដលរង្វា ញថ្ គាេ់កាំពុងដេម្នន 
Ovulatiion។ Hysterosalpingogram រង្វា ញថ្ថ្ដសំូន ាំងពីរលអ។ Progesteroneតៅកៅុង
ដាំណាក់កាល Mid-luteal ម្ននកាំរេិ រជាងការរ ាំពឹងេុក។ កៅុងចាំតណាមការពិនិេយវភិាគ 
កៅុងតពល ក់កណារ លេីពីរថ្នវដររដូវ តេើមួយណាដដលជួយសាំតរចតរាគវនិិចឆ័យ?



E ម្ននរ ាំអិ្លម្នេ់សំូន (Production of cervical mucus)
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A ថ្ងងេី៣
B ថ្ងងេី ៨
C ថ្ងងេី ១៤
D  ថ្ងងេី ២១
E ថ្ងងេី  ២៦
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A ថ្ងងេី៣
B ថ្ងងេី ៨
C ថ្ងងេី ១៤
D  ថ្ងងេី ២១
E ថ្ងងេី  ២៦
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A ថ្ងងេី៣
B ថ្ងងេី ៨
C ថ្ងងេី ១៤
D  ថ្ងងេី ២១
E ថ្ងងេី  ២៦

129 អ្ៅករបារ់អ្ៅកជាំងឺឲ្យមកជួរអ្ៅក តពលម្ននរដូវតលើកតរកាយ តដើមំីពិនិេយកាំរេិ serum 
progesterone ររស់គាេ់។ តេើថ្ងងណាមួយថ្នវដររដូវររស់គាេ់ ដដលជាថ្ងងលអរាំផុេ សាំរារ់
ពិនិេយកាំរេិ serum progesterone តរើអ្ៅកពាយមចង់ដឹងថ្ ម្នន ovulation ដដរ ឬ អ្េ់?

អ្ៅករបារ់អ្ៅកជាំងឺឲ្យមកជួរអ្ៅក តពលម្ននរដូវតលើកតរកាយ តដើមំីោក់កមមវ ិ្ ី 
Hysterosalpingogram ដដលជាដផៅកមួយថ្នការវាយេាំថ្លភាពគាម នកូនររស់គាេ់។ តេើ
ថ្ងងណាមួយថ្នវដររដូវររស់គាេ់ ដដលលអរាំផុេសាំរារ់ Hysterosalpingogram?

កៅុងការពិនិេយវាយេាំថ្លថ្នភាពអ្េ់ម្ននកូនររស់អ្ៅកជាំងឺម្នៅ ក់ អ្ៅកបានផរល់ររឹកាឲ្យអ្ៅក
ជាំងឺររស់អ្ៅកត្វើតេសរ Postcoital។ តដើមំីត្វើតេសរតនោះ តេើគាេ់និងាវ មីគួររមួតភេតៅថ្ងង
ណា ថ្នវដររដូវ?

អ្ៅកសងស័យថ្ ការអ្េ់ម្ននកូនររស់អ្ៅកជាំងឺររស់អ្ៅក រណារ លមកពីដាំណាក់
កាល Luteal មិនតពញតលញ។ គាេ់គួរដេត្វើ Endometrial biopsy តៅថ្ងងណា ថ្នវគគរដូវ
ររស់គាេ់?



A ថ្ងងេី៣
B ថ្ងងេី ៨
C ថ្ងងេី ១៤
D  ថ្ងងេី ២១
E ថ្ងងេី  ២៦
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A  ត្វើឲ្យគាេ់ម្ននេាំនុកចិេរត ើងវញិ
B  ោក់កងរេសំូនកុាំឲ្យធ្លល ក់  (Pessaire) 
C  កាេ់សំូនតាម វ រម្នស
D ត្វើការវោះកាេ់រតរៀរ Le Fort
E  Colporraphie antérieur

131

A ត្វើឲ្យគាេ់ម្ននេាំនុកចិេរត ើងវញិ
B ោក់កងរេសំូនកុាំឲ្យធ្លល ក់  (Pessaire) 
C កាេ់សំូនតាម វ រម្នស
D  ត្វើការវោះកាេ់រតរៀរ Le Fort
E Colporraphie antérieur

តលាកយយអាយុ ៨១ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ បានមកជួរអ្ៅកតៅការយិល័យររស់អ្ៅក តោយេអូញដេអរ
អ្ាំពីសំូនររស់គាេ់ ដដលលូនចុោះមកតរកាម ររដ ល២ដខមកត ើយ។ គាេ់ម្ននរញ្ជា
តពេយជាតរចើន រមួ ាំងត ើងសាំ ្ឈាមរុាាំថ្រ ៉ា ជាំងឺសៃោះតខាយតរោះដូង និងពុកឆអឹងផង។ 
តោយាររញ្ជា សុខភាព គាេ់រេូវកាំណេ់អ្ងគុយតៅតលើតៅអី្រញុ ត ើយសំូនស្រសុេររស់
គាេ់ ត្វើឲ្យគាេ់ឈឺជាខាល ាំង។ តពលពិនិេយរាងកាយ តលាកយយគាេ់តខាយសុាំឲ្យអ្ៅក
ជាំនួយការ ជួយតលើកោក់តលើេុពិនិេយផង។  សំូនគាេ់ស្រសេុមក ាំងអ្ស់ដេមរង។ តេើការ
រគរ់រគងណាមួយ ដដលរេឹមរេូវរាំផុេសាំរារ់ជាំហានរនៃ រ់ ចាំត ោះអ្ៅកជាំងឺតនោះ។

តលាកយយអាយុ ៨៦ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់បានមកជួរអ្ៅក តដើមំីពិនិេយសុខភាព។ គាេ់មិនេអូញដេអរពី
អ្វី ាំងអ្ស់។ តៅតពលត្វើការពិនិេយកៅុងាែ នភាពតគងផ្លញ រនឹងឈររេង់ តលាកយយ
ម្ននស្រសេុសំូនកាំរេិ ២។ តេើការរគរ់រគងណាមួយ ដដលលអរាំផុេតៅជាំហានរនៃ រ់ សាំ
រារ់តលាកយយម្នៅ ក់តនោះ?



132

A Biopsy ដាំតៅតៅតលើ វ រម្នស
B ោក់កមមវ ិ្ ីត្វើ Colpopexy តៅឆអឹង sacrum តាមត ោះ
C ោក់  Pessaire
D  តចញតវជជរញ្ជជ ឲ្យតលរ ថ្ៅ ាំរគារ់ Oestrogen
E តចញតវជជរញ្ជជ ឲ្យតររើថ្ៅ ាំលារ វ រម្នស Estrogen cream

133

A យកេឹកតនម តៅរណរុ ោះតមតរាគ 
B ត្វើការងេឆលុោះ Intravenous pyelogram
C Cystoscopy
D  Wet smear
E CT scan ត ោះតោយចក់ថ្ៅ ាំ Produit de contrast

ស្តសរអីាយុ ២៨ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់មកអ្ៅក តោយម្ននក ច្ុ ាំតរាគសញ្ជដ ឆលងតរាគផលូវតនម។ តនោះគឺជាការ
ឆលងតលើកេី២ កៅុង២ដខតនោះ។ តលើកមុន អ្ៅកពាបាលជាមួយ Bactrim  រយៈតពល៣ថ្ងង។ 
តរាគសញ្ជដ ររស់នងមិន បាន្ូរស្រាលរជោះស្រស ោះតាោះ។ ឥ ូវ នងម្ននភាពមិន
ស្រសលួខាល ាំង តៅរេង់ត ោះដផៅកខាងតរកាមផចិេ និង តនមញឹក ត ើយឈឺ ពិបាក។ នងមិន
ម្ននរគុន ឬ ឈឺចតងកោះតេ។ ការពិនិេយរាងកាយរង្វា ញដេការឈឺចរ់តៅពី តលើឆអឹងថ្ង ស។
 តេើការវាយេាំថ្លមួយណាដដលលអរាំផុេសាំរារ់ជាំហានរនៃ រ់ ចាំត ោះអ្ៅកជាំងឺតនោះ។

អ្ៅកជាំងឺអាយុ ៧៨ ឆ្ៅ ាំ តោយម្ននជាំងឺសៃោះសួេរុាាំថ្រ ៉ា សម្នព ្ឈាមត ើងរុាាំថ្រ ៉ា និងម្ននររវេរិ 
myocardial infarction/Infection du myocarde ដដលេាំរវូឲ្យត្វើ Angioplasty ផង បានមក
ជួរអ្ៅក តដើមំីវាយេាំថ្លអ្ាំពីការតលៀនតចញតរៅថ្ន វ រម្នសររស់គាេ់។ គាេ់រេូវបាន
កាេ់សំូន តាាំងពីអាយុ ៤៨ ឆ្ៅ ាំមកតមល៉ាោះ។ កៅុងរយៈតពលរ៉ាុនម នដខកនលងតៅ គាេ់ម្នន
អារមមណ៍្ងន់ៗចុោះតរកាមកៅុងរេគាក។ ដខមុន គាេ់ដូចជាដឹងថ្ ម្ននដុាំតៅរេង់រនោ វ រម្ន
ស។ ២ អាេិេយកនលងមក គាេ់ដូចជាដឹងថ្ តៅរេង់រនោ វ រម្នស អ្វីៗក៏តលៀនតចញពី វ រ
ម្នស។ តពលពិនិេយអាងរេគាកអ្ៅកជាំងឺ ម្នន វ រម្នសរពលាេ់តចញតរៅ ត ើយម្ននដាំតៅ
 រេង់កាំពូលតលើថ្ន វ រម្នស។ តេើការរគរ់រគងណាមួយ ដដលលអរាំផុេសាំរារ់ជាំហានរនៃ រ់
ថ្នអ្ៅកជាំងឺតនោះ?



134

A ថ្ៅ ាំរគារ់ (pills)
B តស្រាមអ្នម័យ (condom)
C Diaphragme
D  IUD កងកៅុងសំូន
E ចងថ្ដសំូន ឬ ចង cordon spermative
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A មហារកីតោោះ
B មហារកីរកតពញអូ្ដវរ
C មហារកី Endometre
D  មហារកីតងលើម
E Adénome តងលើម
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A េុក  IUD តៅចាំកដនលងតោយគាម នពាបាលអ្វី ាំងអ្ស់
B េុក IUD តៅចាំកដនលង និងរនរការការ រគភ៌តោយ Antibiotrio 
C ដក IUD តចញភាល ម

ស្តសរមី្នៅ ក់អាយុ ៣០ឆ្ៅ ាំ G5P4 ម្ននកងតៅកៅុងសំូន រេូវបានរញ្ជជ ក់ថ្ ម្ននគភ៌កៅុងសំូន 
ររដ ល ១០អាេិេយ។ អ្ៅកជាំងឺរញ្ជជ ក់យ៉ាងមុេម្នាំថ្ ចង់រនរការវវិេរររស់គភ៌ ។ តពល
ពិនិេយតឃើញថ្ ដខសកងរេូវបានរនល យរចនតចញពីម្នេ់សំូន។              តេើ វ ិ្ ីតោោះ
ស្រាយខាងតរកាមណាមួយដដលលអរាំផុេ?

នរមី្នៅ ក់អាយុ២០ឆ្ៅ ាំមកជួរអ្ៅក តដើមំីពិនិេយសុខភាព។ នងម្ននការរមួតភេសកមមពី
តពលងមីៗតនោះ ត ើយចង់បានវ ិ្ ីាស្តសរការ រមួយដ៏ម្ននររសិេោិភាព។ នងគាម នរញ្ជា
តវជជាស្តសរអ្វីតេ រ៉ាុដនរធ្លល រ់ម្ននររវេរិចាស់ពីរគួារតកើេ មហារកីតោោះតលើម្នរ យ មីងជួរ
ខាងម្នរ យ តពលគាេ់អាយុ ៤២ ឆ្ៅ ាំ។ នងរពួយបារមភអ្ាំពី មហារកី តាាំងពីតពលនងតលរ
ថ្ៅ ាំរគារ់ការ រមិនឲ្យម្ននកូនតមល៉ាោះ។ អ្ៅកពិភាកាជាមួយនងអ្ាំពីផលវបិាក និងផល
ចាំតណញថ្នថ្ៅ ាំរគារ់។ អ្ៅកនិយយរបារ់គាេ់ថ្ ររតភេដុាំ ណាមួយ(Neoplasm)ដដល
អាចតកើេត ើង តោយារការតររើថ្ៅ ាំរគារ់តលរការ រ?

ស្តសរអីាយុ ២៨ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ G3P3 មកជួរអ្ៅក តដើមំីការផរល់ររឹកា អ្ាំពីការពនារកាំតណើ េ។ 
គាេ់រដិតស្ថ្ មិនម្ននរញ្ជា តវជជាស្តសរអ្វីតេ និងអ្ាំពីជាំងឺឆលងតាមការរមួតភេ។ អ្ៅកផរល់
ររឹកាជូនគាេ់ ផលចាំតណញ និងផលខាេររស់រគរ់វ ិ្ ីពនារកាំតណើ េ។ តេើ វ ិ្ ីពនារ
កាំតណើ េណាមួយ ដដលស្តសរកីៅុងវយ័រនរពូជតររើតរចើនជាងតគតៅស រដឌអាតមរចិ?



D  យកគភ៌តចញ ពីតរ ោះដេតរគាោះររឈមនឹងការឆលងតមតរាគខពស់
E ត្វើការតចោះត ោះពិនិេយ រកតមើលដរកងកូនតរៅសំូន និងយកតចញ
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A Dilation និង evacuation (D & E)
B រ ច្ូ ល Hypertonic salé
C តរើកម្នេ់សំូនរូម និងតកាសសាំអាេ (Suction dilation and Curettage) 
D  ចក់ 15 Methyl alpha-prostaglandin 
E តចោះសំូន
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A Endométrioses
B មូលត េុ ចិេរាស្តសរ (Psychogénique )
C Abcès glande Bartholin
D  Atrophie vulvaire 
E Kyste ovaire 
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A ជាំងឺរលាកអាងរេគាក ( Pelvic inflammatory disease)
B ម្ននថ្ផៃត ោះកូនមុន ជាមួយកងកៅុងសំូន
C Dysfunctional uterine bleeding/ Hémorragie utérine fonctionnelle
D  តចៀរម្នេ់សំូន រាងាជី (Conisation du col/ cervical conization)

អ្ៅកជាំងឺ ៥នក់ មកពិភាកាអ្ាំពីការពនារកាំតណើ េ ម្នៅ ក់ៗរេូវការោក់កងកៅុងសំូន តេើ
ររតយគខាងតរកាមតនោះ មួយណាដដលររឆ្ាំង (contraindication) នឹងការោក់កងសំូន?

នរអីាយុ ២២ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់មិនដដលបានសាំរាលកូនតេ នងតេើរដេម្ននសកមមភាពរមួតភេងមីៗ
តនោះ។ នងពិតរគាោះជាមួយអ្ៅក តរ ោះម្ននការឈឺចរ់តៅរេង់ម្នេ់ វ រម្នសតពលរមួតភេ 
អ្មតោយការកញ្រនរ ក់ឈឺថ្នាច់ដុាំ អាងរេគាក ។ អ្វីតផសងតរៅពីតនោះ ការពិនិេយតឃើញ្មម
តា ាំងអ្ស់។ តេើមូលត េុណាមួយដដលាម ដ្ជាងតគ កៅុងាែ នភាពតនោះ?

នរអីាយុ ១៩ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់មកជួរអ្ៅក តដើមំីរ ាំលូេគភ៌ដដលម្ននអាយុ ៦ អាេិេយ រនៃ រ់ពីរាាំងរដូ
វ។ ពីមុនមកនងម្ននរដូវតេៀង េ់រាល់ ២៨ ថ្ងងមរង។ ភាពម្ននគភ៌រេូវបានរញ្ជជ ក់តោយ
 B.hCG  ឯតអ្កូរញ្ជជ ក់ពីអាយុររស់គភ៌។                                 ជាំហានរនរតេៀេ តេើ
រតចចកតេសរ ច្ រ់គភ៌មួយណា ដដលម្ននសុវេែិភាព និងម្ននររសិេោិភាពសាំរារ់ស្តសរីតនោះ?



E តពលថ្ផៃត ោះកូនមុនម្ននរលាកតស្រាមេឹកតភាល ោះ (Chorioamniotite)
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A ការវោះកាត់បញ្ឈប់ការមានកូន មិនអាចទធវើភាល ម ទរកាយសំរាលភាល មបានទទ

B 

ការវោះកាត់បានកាល យជទៅជវធីិោស្រសតពនយរកំទណើ តន្ដលមានរបជរបិយជង
ទគលំដប់ទីពីរ សំរាប់បតីរបពនធន្សបកស ន្ដលមានវយ័សែិតទៅចទន្ទល ោះ ២០ ទៅ ៤០ 

ឆន ំ ទៅស រដឋអាទមរចិ

C រតូវបានចត់ទុកថាមានរបសិទធភាពភាល មចំទរោះការវោះទលើស្រសត ី(ចងសដសបូន)

D 
រតូវបានចត់ទុកថាមានរបសិទធភាពភាល មចំទរោះការវោះកាត់ទលើបុរស
(ចងបំពង់បងាូរទមជីវតិ (vasectomie)

E ការចងសដសបូន គួរទធវើទៅទពលមករដូវ
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A Infection
B Impotence 
C Hematome
D  ភាជ រ់គាៅ វញិតោយឯកឯង
E Sperm granulomas
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A ថ្ៅ ាំរគារ់តលរ
B ោក់កងកៅុងសំូន (IUD)
C តររើតស្រាម (Condoms)
D  ចងថ្ដសំូន

គូស្រសករមួយគូ បានមកជួរតៅការយិល័យររស់អ្ៅក តដើមំីពិភាកាអ្ាំពីរញ្ជា ពនារ 
កាំតណើ េអ្ចិថ្ញ្រនរយ៍។ ពួកតគម្ននកូនរីនក់ ត ើយរបាកដថ្ ពួកតគមិនចង់បានកូនតេៀេ
តេ។ អ្ៅកពិភាកាអ្ាំពីតរគាោះ និងផលចាំតណញអ្ាំពីការវោះកាេ់ពនារកាំតណើ េ។  សរម្នរ់ការ
វោះកាេ់រ្ឈរ់ការម្ននកូន តេើររតយគខាងតរកាមតនោះ មួយណាដដលរេឹមរេូវ?

ររីររពនោមួយគូ មកជួរអ្ៅក តដើមំីពិភាកាអ្ាំពីការពនារកាំតណើ េ។ ពួកតគរកីរាយណាស់
ជាមួយកូន ាំងរួន និងមិនចង់ម្ននកូនតេៀេតេ។ អ្ៅកពិភាកាជាមួយពួកតគអ្ាំពីចាំណុចលអ
 និងផលេាំនស់ថ្នការវោះកាេ់រ្ឈរ់ការម្ននកូន  ាំងររុស ាំងស្រសី។ រុរសអាយុ ៣៤
ឆ្ៅ ាំសតរមចេេួលការវោះកាេ់ចងរាំពង់រងាូរតមជីវេិ។ ចាំត ោះេាំរង់ការតនោះ តេើផលពិបាកភាល
មៗណាមួយដដលតកើេម្ននត ើងជាញឹកញារ់?

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននថ្ដគូរមួតភេតរចើននក់។ សាំរារ់ស្តសរខីាងតលើចង់ពនារកាំតណើ េ។ តេើវ ិ្ ីណា
មួយ ដដលមិនេរមូវតររើ (contraindicated) សាំរារ់ស្តសរីតនោះ?



E តររើ Diaphragm
143

A ថ្ៅ ាំរគារ់តលរ
B ោក់កងកៅុងសំូន (IUD)
C តររើតស្រាម (Condoms)
D  ចងថ្ដសំូន
E តររើ Diaphragm
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A ថ្ៅ ាំរគារ់តលរ
B ោក់កងកៅុងសំូន (IUD)
C តររើតស្រាម (Condoms)
D  ចងថ្ដសំូន
E តររើ Diaphragm
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A ថ្ៅ ាំរគារ់តលរ
B ោក់កងកៅុងសំូន (IUD)
C តររើតស្រាម (Condoms)
D  វោះតចោះត ោះចងថ្ដសំូន( Laparoscopic tubal ligation)
E តររើ Diaphragm
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A ថ្ៅ ាំរគារ់តលរ
B ោក់កងកៅុងសំូន (IUD)
C តររើតស្រាម (Condoms)
D  ចងតោយថ្ដសំូន

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននជាំងឺសៃោះសួេរុាាំថ្រ ៉ា ដដលនាំឲ្យ Capacité fonctionnelle សួេងយចុោះ យ៉ាង្ងន់្ង
រ។ គាេ់ចង់ពនារកាំតណើ េ។ តេើវ ិ្ ីណាមួយដដលមិនេរមូវតររើ (contraindicated) សាំរារ់ស្
រេីតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ដដលដឹងថ្ ម្ននររេិកមមជាមួយ Latex (Latex allergy)។ គាេ់ចង់ពនារកាំតណើ
េ។ តេើវ ិ្ ីណាមួយដដលមិនេរមូវតររើ (contraindicated) សាំរារ់ស្តសរីតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននររវេរិឈាមកក (Thrombosis) យ៉ាង្ងន់្ងរ។ គាេ់ចង់ពនារកាំតណើ េ។ តេើ
វ ិ្ ីណាមួយ ដដលមិនេរមូវតររើ (contraindicated) សាំរារ់ស្តសរីតនោះ?

ស្តសរមី្នៅ ក់ម្ននស្រសេុតបាល កតនមកៅុងកាំរេិម្យម។ គាេ់ចង់ពនារកាំតណើ េ។ តេើវ ិ្ ីណាមួយ
ដដលមិនេរមូវតររើ (contraindicated) សាំរារ់ស្តសរីតនោះ?



E តររើ Diaphragm
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A ឈរ់តលរថ្ៅ ាំ និងចរ់តលរត ើងវញិ តៅ៧ថ្ងងតរកាយ 
B រនរតលរថ្ៅ ាំដូច្មមតា
C រនរតលរថ្ៅ ាំ និងតររើវ ិ្ ីពនារកាំតណើ េមួយដររតេៀេ
D  តលរថ្ៅ ាំរគារ់រដនែមមួយរគារ់តេៀេ
E រ្ឃរ់ថ្ៅ ាំរគារ់ និងរកការពិនិេយតវជជាស្តសរមួយតេៀេ
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A ឈរ់តលរថ្ៅ ាំ និងចរ់តលរត ើងវញិ តៅ៧ថ្ងងតរកាយ 
B រនរតលរថ្ៅ ាំដូច្មមតា
C រនរតលរថ្ៅ ាំ និងតររើវ ិ្ ីពនារកាំតណើ េមួយដររតេៀេ
D  តលរថ្ៅ ាំរគារ់រដនែមមួយរគារ់តេៀេ
E រ្ឃរ់ថ្ៅ ាំរគារ់ និងរកការពិនិេយតវជជាស្តសរមួយតេៀេ
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A ឈរ់តលរថ្ៅ ាំ និងចរ់តលរត ើងវញិ តៅ៧ថ្ងងតរកាយ 
B រនរតលរថ្ៅ ាំដូច្មមតា
C រនរតលរថ្ៅ ាំ និងតររើវ ិ្ ីពនារកាំតណើ េមួយដររតេៀេ
D  តលរថ្ៅ ាំរគារ់រដនែមមួយរគារ់តេៀេ
E រ្ឃរ់ថ្ៅ ាំរគារ់ និងរកការពិនិេយតវជជាស្តសរមួយតេៀេ
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A ឈរ់តលរថ្ៅ ាំ និងចរ់តលរត ើងវញិ តៅ៧ថ្ងងតរកាយ 
B រនរតលរថ្ៅ ាំដូច្មមតា
C រនរតលរថ្ៅ ាំ និងតររើវ ិ្ ីពនារកាំតណើ េមួយដររតេៀេ
D  តលរថ្ៅ ាំរគារ់រដនែមមួយរគារ់តេៀេ
E រ្ឃរ់ថ្ៅ ាំរគារ់ និងរកការពិនិេយតវជជាស្តសរមួយតេៀេ

ធ្លល ក់ឈាមថ្ល ៗ តៅ ក់កណារ លជុាំ កៅុងដខដាំរូងថ្នការតលរថ្ៅ ាំរគារ់។ សាំរារ់ាែ នភាព
ខាងតលើ  ក់េងនឹងថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េរគារ់ ចូរតរជើសតរ ើសចតមលើយដដលរេឹមរេូវជាងតគ ៖

កអួេកៅុងរយៈតពលថ្នជុាំេីមួយ ថ្នថ្ៅ ាំរគារ់។ សាំរារ់ាែ នភាពខាងតលើ ក់េងនឹងថ្ៅ ាំពនារ
កាំតណើ េរគារ់។ ចូរតរជើសតរ ើសចតមលើយដដលរេឹមរេូវជាងតគ ៖

តភលចតលរថ្ៅ ាំមួយថ្ងង។ សាំរារ់ាែ នភាពខាងតលើ ក់េងនឹងថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េ
រគារ់។ ចូរតរជើសតរ ើសចតមលើយដដលរេឹមរេូវជាងតគ ៖

តភលចតលរថ្ៅ ាំរីថ្ងងជារ់ៗគាៅ ។ សាំរារ់ាែ នភាពខាងតលើ ក់េងនឹងថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េរគា
រ់។ ចូរតរជើសតរ ើសចតមលើយដដលរេឹមរេូវជាងតគ ៖
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A ផរល់ដាំរូនម នឲ្យររឹងមិេរររុស
B ផរល់ថ្ៅ ាំ Antidépressant
C ផរល់ថ្ៅ ាំពនារកាំតណើ េរនៃ ន់
D  ត្វើតេសរ តដើមំីពាបាលជាំងឺឆលងតាមការរមួតភេ
E រញ្ជជ ឲ្យត្វើ CT ត ោះ និង pelvis
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A ភាគតរចើនថ្នររួសម្ននេាំ ាំ ា្ំ  និង ម រការជួសជុល តោយវោះកាេ់
B ភាគតរចើនថ្នររួស ម រការសាំរាកតពេយ
C តលើសពី ៥០% ថ្នជនរងតរគាោះ នឹងម្ននាៅ មររួស
D  ភាគតរចើនថ្នររួសតកើេត ើង តរកាយការរ ាំតលាភបានសាំតរច

E 

ការោច់រដ ក វ រម្នស និង vulve វាតកើេម្ននជាេូតៅចាំត ោះជនរងតរគាោះដដលតៅ
រព មចរយ៍ី
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A HIV, HBsAg, Pap Smear, RPR និងរណរុ ោះេឹកតនម

នរអីាយុ ២០ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ មកជួរអ្ៅកេអូញដេអរអ្ាំពីការឈឺត ោះ។ ឆលងកាេ់សាំនួររដនែម ស្តសរីតនោះ
បានឲ្យដឹងថ្ តាមពិេកាលពី ៣អាេិេយមុន នងរេូវបានតគចរ់រ ាំតលាភ តោយមិេរររុស
ម្នៅ ក់ ដដលតេើរាគ ល់គាៅ ងមីៗ តៅកៅុងឱកាសជរ់តលៀងមួយ។ នងរញ្ជជ ក់ថ្ មិនបានរបារ់
 ដល់នរណាម្នៅ ក់ឲ្យដឹងតេ និងមិនបានររឹងរ៉ាូលិសតេ តរ ោះនងផឹកស្រសវងឹ។ ត ោះររស់
នង និងអាងរេគាកតពលពិនិេយគឺ្មមតា។ តេើការរគរ់រគងណាមួយ ដដល លអរាំផុេ សាំ
រារ់នរតីនោះ?

អ្ៅករេូវបានតៅឲ្យតៅកាន់ដផៅកសតញ្រង្វគ ោះរនៃ ន់ តដើមំីវាយេាំថ្លនរអីាយុ ១៨ ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ អ្ាំពី
ការោច់រដ ក វ រម្នស។ នងរេូវបានឪពុកម្នរ យជូនមក។ ឪពុកពនយល់ថ្ ររួសមកពី
ធ្លល ក់តលើរបារដដកកង់ររស់នង។ អ្ៅកសាំភាសន៍នរតីនោះដេម្នៅ ក់ឯង តេើរដឹងថ្ នងរេូវ
បានឪពុកចរ់រ ាំតលាភផលូវតភេ។ តេើររតយគណាមួយ ដដលររយិយលអជាងតគ អ្ាំពីាៅ ម
ររួស ក់េងនឹងការរ ាំតលាភផលូវតភេ?

អ្ៅកជា Interne ត្វើការតពលយរ់ និងររូរតៅដផៅកសតញ្រង្វគ ោះរនៃ ន់។ កៅុងតពលត្វើការវាយេាំ
ថ្លជនរងតរគាោះ ពីរេរ ាំតលាភផលួវតភេរគូតពេយដង ាំរបារ់អ្ៅកឲ្យរញ្ជជ ត្វើតេសរ ដដលរេឹម
រេូវតៅេីពិតា្ន៍។ តេើតេសរមួយណា ដដលអ្ៅកគួររេូវរញ្ជជ ?



B HIV, HBsAg, Pap Smear, RPR និង េឹកតនមរកតមើលថ្ផៃត ោះ

C
ទធវើ Culture រក Chlamydia និង gonorrhea រាប់រគាប់ឈមទំាងអ្ស់, HIV,

 HBsAg, Pap Smear និង RPR

D 
ទធវើ Culture រក Chlamydia និង gonorrhea, HIV, HBsAg, Pap Smear, RPR 

និងទតសតទឹកទន្ទម រកទមើលសផាទរោះ

E 
បណតុ ោះ រក Chlamydia និង gonorrhea, ទតសតរក HIV, HBsAg, RPR បណតុ ោះ
ទឹកទន្ទម និងទតសតរកទមើលសផាទរោះ
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A មិនម្នន Antibiotique រង្វក ររេូវរង្វា ញតេ
B Flagyl 500 mg Po ២ដង កៅុងមួយថ្ងង សាំរារ់៧ថ្ងង
C Rocephin 250 mg IM 

D 
Doxycyclin 100 mg Po ២ដងកនុងមួយសថៃ សំរាប់៧សថៃ បូកជមួយនឹង
Rocephin 250 mg IM

E Erythromycine 500 mg Po ២ដងកនុងមួយសថៃ សំរាប់ ៧ សថៃ
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A ២៤ តៅ ៤៨ តម្ន៉ាងតរកាយ
B ១  អាេិេយ
C ៦  អាេិេយ
D  ១២ អាេិេយ

E 
មិនមានការចំបាច់ ន្ដលអ្នកជំងឺរតូវមានការតាមដនបន្នែមទទ ទររោះ
គាត់ស្សលួកនុងខ្លួនទ ើយ។

អ្ៅកកាំពុងវាយេាំថ្ល និងពាបាលនររីងតរគាោះសពវរគរ់ត ើយ អ្ៅកក៏អ្នុញ្ជដ េឲ្យអ្ៅកជាំងឺ
តចញតៅផៃោះ។ កៅុងតារាងខាងតរកាម តេើតពលណាដដលលអរាំផុេ តដើមំីណាេ់ជួរសាំរារ់
អ្ៅកជាំងឺ?

អ្ៅកកាំពុងវាយេថ្មលនរអីាយុ ១៩ឆ្ៅ ាំម្នៅ ក់ អ្ាំពីការរ ាំតលាភផលូវតភេ។ នងរដិតស្ថ្ មិន
ម្ននរញ្ជា  ឬ ររេិកមមអ្វីតេ។ តេសរថ្ផៃត ោះអ្វជិជម្នន។ តេើ អ្ង់េីរ ីតយេិកសាំរារ់រង្វក រ
មួយណា ដដលអ្ៅកផរល់តយរល់សាំរារ់រង្វក រជាំងឺឆលងតាមការរមួតភេ?


