
វយតៃម�ចំេណះដងឹេ្រកយវគ�បណ�ុ ះបណា� ល 

វគ�សកិ្សោស�ពីី៖ ករេធ�អនាមយ័ៃដតមអនឡាញ 

បនា� បពី់ប�� បវ់គ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករេធ�អនាមយ័ៃដរចួរល់េហយ ឥឡូវេនះអ�កចបេ់ផ�មបន�េធ�ករេឆ�យសំណួរខងេ្រកមេដម្បពី្រងឹង

សមត�ភាពចំេណះដឹងឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡងបែន�មេទៀតតមរយៈករេឆ�យសំណួរខងេ្រកម៖ 

 

1. េតសរធាតុមយួណាែដលេយងគរួេ្របស្រមាបល់ង

សមា� តេមេរគពីៃដ? 

A. ទឹក 

B. អល់កុល 

C.  េ្របង 

 

2. ក�ុងឆា�  ំ1847, Ignaz Semmelweiss បានែណនាពីំករ

េធ�អនាមយ័ៃដេនក�ុងមន�ីរេពទ្យ េតេពលេនាះគាតេ់្រប

សូលុយស្ុយងអ�ីស្រមាបស់មា� តេមេរគេនៃដ? 

A. សូលុយស្ុយងទឹក្រក�ចឆា� រ 

B. សូលុយស្ុយងក�រនី 

C. សូលុយស្ុយងទឹក្រក�ចឆា� លយក�រនី 

 

3. េតនរណាជាអ�កបេង�តទឹកអល់កុល ស្រមាបស់មា� តៃដ 

និងកមា� តេ់មេរគេនៃដេនក�ុងទ្រមងក់រវះកត?់ 

A. េលក Ignaz Semmelweiss 

B. េលក Peter Kalmar  

C. េលក Peter Semmelweiss 

 

4. េតមយួណាជាផ�ូវចម�ងេរគខ� ងំជាងេគ? 

A. ្របអបៃ់ដ 

B. ែកងៃដ  

C. ្របអបេ់ជង 

 

5. អនាមយ័គឺសំខនណ់ាស់ស្រមាប_់____ 

A. េវជ�បណ�ិ ត 

B. អ�កជំងឺ 

C. ្រគបគ់ា�  

 

6. េតចេម�យណាមយួខងេ្រកមែដលមនិែមនជា 

មេធ្យោបាយែដលអចចម�ងជំងឺបាន? 

A. ្រចមុះ 

B. សក ់ 

C. ចរន�ឈមរត ់

 

7. េតជំងឺឆ�ងអចបង�េទជាករផ�ុះកររតត្បោតៃនជំងឺែដរ

ឬេទ (epidemic breakout)? 

A. ពិត្របាកដណាស់ 

B. មនិអចេទ 

C. ្របែហលជាអច 

 

8. េតបាកេ់តរអីចរស់េនបានកនែ់តយូរេនកែន�ង េសម 

ឬកែន�ង ស�ួត? 

A. កែន�ងស�ួត 

B. កែន�ងេសម  

C. កែន�ងរអិលៗដូចេ្របង 

 

9. អងទី់ករែដលបេង�តេដយេកសិកឈមសរបស់

មនុស្សេហថា? 

A. េកសិក A  

B. េកសិក B  

C. េកសិក C  

 

10. តមករប៉ានស់� នរបស់ CDC េតក�ុងអ�កជំងឺស្រមាក

េពទ្យ១០០នាក ់មានប៉ុនា� ននាក្់រត�វបានឆ�ងេរគ? 

A. ៤.៥ 

B. ១៤.៥ 

C. ២៤.៥ 



11. េតេយង្រត�វករេពលប៉ុនា� នេដម្បលីងកមា� តេ់មេរគេល

ៃដេដយេ្របសរធាតុលងសមា� តេមេរគ? 

A. ១ េទ ៥ វនិាទី 

B. ៥ េទ ១៥ វនិាទី 

C. ១៥ េទ ៣០ វនិាទី 

 

12. ‘Clean Care is a Safer Care’ (ករែថទសំ� តគឺជា

ករែថទ្ំរបកបេដយសុវត�ិភាព) គឺជាពក្យេស� កែដល

បាន្របកសេនែខតុល ឆា� ២ំ០០៥ ។ េតឃា� ណាមយួ

ែដលមនិែមនជា ធាតុផ្សែំដលបង�បេ់នក�ុងពក្យេស� ក

ខងេល? 

A. បរសិ� នស� ត (Clean Environment) 

B. ៃដស� ត Clean (Hands) 

C. សេម��កបំពកស់� ត (Clean Cloths)  

 

13. េតេយងអចេ្របេ្រសមៃដស� តមយួគូបានប៉ុនា� នដង? 

A. ១ ដង 

B. ២ ដង 

C. ៥ ដង 

 

14. េ្រកយេពលេដះេ្រសមៃដេចញ េតអ�កគរួលងៃដែដរ

ឬេទ? 

A. ្របាកដណាស់្រត�វែតលង 

B. មនិចបំាចល់ងេទ 

C. ្របែហលជាអចលង 

 

15. េតវត�ុធាតុមយួណាែដលមនិែមនជាសរធាតុផ្សកំ�ុងករ

ផលិតេ្រសមៃដស� ត? 

A. េកសូ៊ធម�ជាតិ 

B. Synthetic Latex (Nitrile)(ឡាតិចសំេយាគ)  

C. វនីីល (Vinyl) 

D. ផា� ស�ីក 

 

16. េតករលងសមា� តេមេរគេនេលៃដអចសមា� បេ់មេរគ

បានប៉ុនា� នភាគរយ? 

A. ៩៩.៩៩%  

B. ៩៩.៩៧% 

C. ៩៩.៩៥% 

 

17. ្របសិនេបអ�កេរៀបចំេធ�ករវស់សមា� ធឈមជូនអ�កជំងឺ 

េតអ�ក្រត�វេធ�អ�ីមុនេគ? 

A. សមា� តេមេរគេនៃដ (Disinfect my hands) 

B. ពកេ់្រសមៃដ 

C. សមា� តេមេរគេលសមា� រ្រត�វេ្រប 

 

18. បនា� បពី់ផា� ស់ប�ូរថងសុ់ងទឹកេនាម(patient’s urine 

bag) របស់អ�កជំងឺរចួ េតអ�ក្រត�វេធ�អ�ីបន�? 

A. លបែ្រកមេលៃដ 

B. លងសមា� តៃដ 

C. ប�ូរេ្រសមៃដថ�ីមយួគូេទៀត 

 

19. បនា� បពី់ចកេចញពីបន�បអ់�កជំងឺមា� ក ់េហយអ�ក្រត�វបន�

េទអ�កជំងឺមា� កេ់ទៀតែដលអ�កនឹងបូមយកឈម 

គាត ់ េតអ�កគរួេធ�អ�ី? 

A. ពកេ់្រសមៃដ 

B. សមា� តកមា� តេ់មេរគេនេលៃដ 

C. សមា� តេមេរគេនៃដ េហយពកេ់្រសមៃដ  

 

20. បនា� បពី់ផ�ល់ករែថទអំ�កជំងឺេនក�ុងបន�បរ់ចួ េតអ�ក្រត�វ

េធ�អ�ីមុនចកេចញពីបន�ប?់ 

A. ជ្រមាបល និងចបៃ់ដ 

B. សមា� តេមេរគេលៃដឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

C. សមា� តេមេរគេនេលែ្រគអ�កជំងឺ 

 


