ការណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងអ
 ្នកម
 ្ដាយថ្មីថ្មោង

អ្នក

អាចធ្វើ
វាបាន

សូមចិញ្ចឹមក
 ូនរ បស់
អ្នកជា
 មួយនឹង
ទឹកដ ោះម្តាយ

ហេតុអ្វីគ្រូពេទ្យណែនាំឲ្យបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះម្តាយ
អ្នកជ
 ំនាញសុខភាពនៅជុំវិញពិភពលោកយល់ស្របថា ទឹកដោះម្តាយគឺល្អបំផុតស
 ម្រាប់

ទារក។ ពួកគេផ្តល់អនុសាសន៍ឲ
 ្យបំបៅទឹកដោះម្តាយតែមួយម
 ុខគ
 ត់ឲ
 ្យបានប្រាំមួយខែដ
 ំបូងនៃ
ជីវិតក
 ូន ហ�ើយបន្តបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ និងផ
 ្ដលអា
់ ហាររឹងដែលសមស្របរហូតដ
 ល់
កូនមា
 នអាយុយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ ។

គ្មានអអា
្វី ចប្រៀបនឹងទ
 ឹកដោះម្តាយបានទេ។
 វាគឺជាអាហារដល
៏ ្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ទារករបស់អ្នក
និងមា
 នគ្រប់សា
 រធាតុចិញ្ចឹមដែ
 លទារករបស់អ្នកត្
 រូវការដ�ើម្បីរីកច
 ម្រើន លូតលាស់ និងធ
 ំធាត់។

ទឹកដោះម្តាយមានភាពងាយស្រួលក្នុងកា
 ររំលាយជាអាហារជាងម្សៅទឹកដោះគោ ដូច្នេះទា
 រក
ដែលបៅទឹកដោះម្តាយអាចនឹងម
 ិនស
 ូវ “មួម�៉ៅ” ដូចក្
 មេងបៅទឹកដោះគោ។

ការបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះម្តាយធ្វើឲ្យទារកមានសុខភាពល្អ។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ

ម្តាយជួយការពារទារកពជ
ី ំងទ
ឺ ូទៅដូចជាជំងត្រច�
ឺ
ៀក និងជ
 ំងឺផ្លូវដង្ហើម និងជ
 ំងឺរាកដោយសារ
នៅក្នុងទ
 ឹកដោះម្តាយមានសារធាតុការពារ។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយកជ
៏ ួយបន្ថយ
ហានិភ័យនៃជំងឺ SIDS ផងដែរ។ ទារកដែលបៅទឹកដោះម្តាយគឺមានហានិភ័យទា
 បចំពោះ

បញ្រហាយៈពេលវែមួយចំនួនដូចជាជំងទ
ឺ ឹកនោមផ្អែម មហារីកម
 ួយចំនួន ជំងធា
ឺ ត់ ជំងហ
ឺ ឺត និង
អាលែកហ្ស៊ី។

ការបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះម្តាយធ្វើឲ្យម្ដាយមានសុខភាពល្អ។ ការសិក្សាបានរកឃ�ើញថាស្ត្រី
ដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយគឺទំនងជាមិនស
 ូវក�ើតជ
 ំងម
ឺ ហារីកសុដន់ និងម
 ហារីកអូវែរ

ព្រមទាំងជ
 ំងទ
ឺ ឹកនោ
 មផ្អែមប្រភេទទី 2 ផងដែរ។ ស្ត្រីជាច្រើនក
 ត្រ
៏ ឡប់ទៅមានទម្ងន់ និងរា
 ងរៅ
ដូចម
 ុនពេ
 លមានផ្ទៃពោះវិញបានល�ឿនជាង។

ទឹកដ ោះម្ដាយគឺពិសេសណាស់។ ខុសពទ
ី ឹកដោះគោ ទឹកដោះម្តាយតែងតែប្រែប្រួល - តាម
ពេលវេលា និងក
 ្នុងអ
 ំឡុងពេ
 លបំបៅ ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ទារកដែលបៅដោះម្តាយ
ធំឡ�ើងមិនសូវរ�ើសចំណី ព្រោះពួកគេស៊ាំនឹងរសជាតខ
ិ ុសៗគ្នានៅក្នុងទឹកដោះម្តាយ!

ការបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះម្តាយជួយសន្សំសំចៃល
 ុយ។ ទឹកដោះមា្តយគឺឥតគិតលុយ ហ�ើយ
មិនត
 ម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍ពិសេសអឡ�
្វី ើយ។ ការចំណាយល�ើការថែទាំសុខភាពកអា
៏ ចទាប

ជាង ដោយសារតែទារកដែលបៅដោះម្តាយ ជាទូទៅត្រូវការឱសថតិចត
 ួចជា
 ង និងម
 ិនស
 ូវទៅ
ពេទ្យ។

ត្រូវធ្វើអខ
្វី ្លះ. . . មុនព េលអ្នកស
 ម្រាលកូន
មានកិច្ចការជាច្រើនដែ
 លអ្នកអា
 ចធ្វបា
ើ នមុនពេ
 លកូនអ
 ្នកក�
 ើត ដ�ើម្បីជួយធ្វើឲ្យអ្នកប
 ំបៅកូន
ដោយទឹកដោះម្តាយទទួលបា
 នជោគជ័យ។


ប្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងម
 ិត្តភក្រតិ បស់អ្នកថា
  អ្នកមា
 នគម្រោងបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះ។ ប�ើព
 ួកគេ
ដឹងព
 ជ
ី ម្រើសរបស់អ្នក ពួកគេនឹងត្រ
 ៀមខ្លួនបា
 នល្អជាងមុនដ�ើម្បីជួយអ្នកនៅពេលកូនក�ើតម
 ក។

ទាញយកប្រយោជន៍ពី
 ថ្នាក់រ�ៀនអំពីការបំបៅកូនដ ោយទឹកដ ោះម្តាយ និងអា
 នអំពីកា
 របំបៅកូន
ដោយទឹកដោះម្តាយ។ រ�ៀនពីអ
 ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកអា
 ចរ�ៀនបាននៅពេលអ្នកមានពេល។

កុទ
ំ ទួលអ
 ំណោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនម្ស
 ៅទឹកដោះគោ។ អ្នកម
 ្ដាយដែលទុកផ
 លិតផ
 លម្សៅ
ទឹកដោះគោសម្រាប់សា
 កល្បងនៅផ្ទះ មុខជានឹងឈ
 ប់បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយក្នុងពេ
 ល
ឆាប់ៗ ។

ពិភាក្សាអ
 ំពីគោ
 លបំណងបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះជាមួយគ្រូពេទ្យ និងព េទ្យកុមារដែលអ្នក

បានជ្រើសរ�ើសសម្រាប់កូនរ បស់អ្នក ដ�ើម្បីធានាថា គ្រប់គ
 ្នាដឹងពីអដ្វីែលអ្នកច
 ង់បា
 ន។ បញ្ចូល
គោលបំណងនៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយទៅក្នុងផែ
 នការយកកូនរបស់អ
 ្នក និង
ចែករំលែកវាជា
 មួយបគ
ុ ្គលិកម
 ន្ទីរពេទ្យ។

ពិគ្រោះជាមួយគ ្រូពេទ្យអំពីផែ
 នការយកកូនរ បស់អ្នក។
 ស្វែងយល់ពីការប៉ះពាល់របស់ថ្នាំបំបាត់

ការឈឺចាប់ និងវិធស
ី ម្រាលកូនទៅល�ើការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ។ ស្វែងយល់ពីជម្រើស
ខុសៗគ្នាក្នុងកា
 របំបាត់កា
 រឈឺចាប់ក្នុងពេ
 លសម្រាលកូន។


ប្រមូលឈ្មោះ និងច
 ំនួននៃ
 ធនធានគាំទ្រកា
 របំបៅកូនដោយទឹកដ ោះម្តាយនៅក្នុងស
 ហគមន៍
របស់អ្នក។
 ទុកវា
 នៅកន្លែងងាយស្រួលរកសម្រាប់ពេ
 លអ្នកត្រ
 លប់ព
 ម
ី ន្ទីរពេទ្យមកផ្ទះវិញ។

រ�ៀនអំពីឥ
 រិយាបថរបស់ទារកទ�ើបក�
 ើត។
 រ�ៀនអំពស
ី ញ្ញាទារកដ�ើម្បីឲ្យដឹងថា
 ពេលណាទារក
ឃ្លានបៅ។ រកវិធីដ�ើម្បីលួងទារកទ�ើបន
 ឹងក�
 ើត ដ�ើម្បីត្រៀមខ្លួនពេ
 លកូនរបស់អ្នកក�
 ើត។


នៅពេលកូនរ បស់អ្នកក�
 ើត. . .
ឱបកូនឲ
 ្យស្បែ
 កប៉ះស្បែកនៅនឹងទ្
 រូងរ បស់អ្នកឲ
 ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ កូន
របស់អ្នកអា
 ចរាវរកដោះរបស់អ្នកតាមវិធីរ បស់វា! កូនរបស់អ្នកន
 ឹងបា
 នស្ងប់ចិតដ្តោយសារ
សម្លេង និងក
 ្លិនរបស់អ្នក។
 ទារករ�ៀនបៅដោយសារការនៅជិតជា
 ប់អ្នក។


“ស្នាកក
់ ្នុងបន្ទប”
់ ជាមួយកូនរ បស់អ្នកន ៅក្នុងម
 ន្ទីរពេទ្យ។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកនៅជាមួយកូន

អ្នកអា
 ចបំបៅកូនបា
 នភ្លាមៗនៅពេលវាឲ
 ្យសញ្ញាឃ្លាន។
 ទារកក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នក និងកូនមា
 ន
ពេលវេលាពិសេសផ្សារភ្ជាប់គ្នា។

បំបៅកូនរ បស់អ្នកឲ
 ្យបានឆាប់ន ៅពេលវាបង្ហាញប្រាប់អ្នកថា
 វាឃ្លានប ៅ។ សូមចំណាំម�ើល

សកម្មភាព ឬសញ្ញាដាស់ត�ឿនដែលក�ើនឡ�
 ើង ការឈ្មុលរកបៅ ឬប�ៀមដៃ ឬម្រាមដៃក្នុងមា
 ត់។
កុរំង់ចាំរហូតដល់ពេលកូនរបស់អ្នកយ
 ំ ។ ទារកនឹងម
 ៉ួម�៉ៅ និងកា
 ន់តែពិបា
 កបំបៅ។

សូមយល់ដឹងថា កូនរ បស់អ្នកច
 ង់បៅញឹកញាប់។
 ក្រពះរបស់វាត
 ូច ហ�ើយទឹកដោះម្តាយគឺ

ងាយរំលាយជាអាហារ។ ដំបូងរា
 ងកាយរបស់អ្នកផ
 លិតទ
 ឹកដោះពិសេសបំផុតក
 ្នុងប
 រិមាណ
តិចតួច ដែលហៅថា ទឹកដោះដំបូង។ វាជាអ្វីៗគ្រប់យ
 ៉ាងដែ
 លទារកត្រូវការនៅអាយុពីរបីថ្ងៃ
 

ដំបូង។
 ការបំបៅញឹកញាប់ ទាំងពេលយប់ និងពេ
 លថ្ងៃ ជួយឲ្យទឹកដោះរបស់អ្នកក�
 ើនឡ�ើង

ជាលំដាប់ ឬឆាប់ “ចេញ” ។ ទារកបៅកាន់តែច្រើន រាងកាយរបស់អ្នកផ
 លិតទ
 ឹកដោះកាន់តែ
ច្រើន!

សូមបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះម្តាយតែ
 មួយ
 មុខគ
 ត់។
 ប�ើសិនជា
 ទារកបៅទឹកដោះគោ ឬ

ទឹកបន្ថែម ទារកអាចមានអារម្មណថា
៍ ឆ្អែតជ្រុ
 ល ឬងងុយគេ
 ងពេលបៅដោះ។ ទារកអាចធ្វឲ
ើ ្យ
ទឹកដោះរបស់អ្នកថ
 យចុះយ
 ៉ាងល�
 ឿន។

ជួនកាលការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយអាចមានឧបសគ្គន ៅពេលចាប់ផ្តើម ប៉ុន្តែកា
 រស្វែង
រកជំនួយអាចជួយឲ្យអ្នកប
 ំបៅដោះកូនបា
 នជាប់លា
 ប់។
 ម្តាយភាគច្រើនមា
 នអារម្មណថា
៍ 

ពួកគេចង់ឈប់ប
 ំបៅដោះកូនក្រោ
 យពេលពីរបស
ី ប្តាហ៍។ សូមសាកសួរបុគ្គលិកម
 ន្ទីរពេទ្យ

ហ�ើយសួរអ្នកណា
 ដែលអ្នកអា
 ចទូរសព្ទទៅសួរបាននៅក្នុងត
 ំបន់របស់អ
 ្នក នៅពេលអ្នកទៅផ្ទះ
វិញ។

ទឹកដ ោះដំបូង. . . ទឹកដោះម្ដាយ

ជាអគ្រ
្វី ប់យ
 ៉ាងដែលទារកត្រូវការ
ទឹកដោះដំបូងគ
 ឺជាទឹកដោះដែលអ្នកន
 ឹងផ
 លិតក
 ្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃដប
ំ ូង បន្ទាប់ពទា
ី រកក�ើត។

ជារ�ឿយៗ វាខាប់ និងអា
 ចមានពណ៌ថ្លា ឬពណ៌ល�
 ឿងព្រឿងៗ។ ទឹកដោះដំបូងជា
 ស្រទាប់
ការពារទារកពីខា
 ងក្នុង និងជ
 ួយបង្ការអាលែកហ្ស៊ី វីរុស និងកា
 រឆ្លងមេរោគចំពោះទារក។

ទឹកដោះដំបូងជា
 គ្រឿងការពារល្អណាស់ - វាស្រដ�ៀងទៅនឹងកា
 រចាក់ថ្នាំបង្ការល�ើកដំបូងឲ
 ្យ
ទារកដូច្នោះដែរ។

អ្នកន
 ឹងផ
 លិតទ
 ឹកដោះដំបូងបា
 នតិចតួចណា
 ស់នៅថ្ងៃទីមួយ។
 នៅពេលក្រពះរបស់ទារកកាន់
តែធំ ទឹកដោះរបស់អ្នកក
 កា
៏ ន់តែកាន់ឡ�
 ើងដែ
 រ។

ទារកភាគច្រើនគេងលក់យ៉ាងយូរក្រោយសម្រាលប្រហែល 2 ម�៉ោង ហ�ើយអាចនឹងព
 ិបាកដាស់
ឲ្យភ្ញាក់ក្នុងរយៈពេល 24 ម�៉ោងដំបូង។
 វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្
 រូវដាស់កូនរបស់អ
 ្នកឲ
 ្យបៅ
បានញឹកញាប់ - ប្រហែលរ�ៀងរាល់ 2 ទៅ 3 ម�៉ោងម្តង។


ប្រសិនប�ើអ
 ្នកព
 ិបាកដាស់កូនឲ
 ្យភ
 ្ញាក់ សូមអនុវត្តវីធីស្បែកប៉ះស្បែ
 ក ដែលជាញឹកញាប់វា
 នឹង
ធ្វើឲ្យទារកភ្ញាក់។

ទំហំក្រពះរបស់ទារករបស់អ្នក
អ្នកន
 ឹងមា
 នការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថា ក្រពះរបស់ទារកតូចប
 ៉ុណ្ណានៅពេលទ�ើបន
 ឹងក�
 ើត។


វាអាចដាក់អា
 ហារបានតែ 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេប៉ុណ្ណោះនៅពេល
 បៅម្តងៗ
 ។ នៅពេលទឹកដោះ

ម្តាយចូលទៅក្នុងក្រ
 ពះ ក្រពះរបស់ទារកកាន់តែធំ ... ត្រូវពេលគ្នាយ៉ាងល
 ្អឥតខ្ចោះ - ទារកនឹង
ទទួលទ
 ឹកដោះបានចំនួនល
 ្មមគ្រ
 ប់គ្រាន់!

ថ្ងៃទី 1 ៖
ប្រហែល 1

ស្លាបព្រាកាហ្វេ

ថ្ងៃទី 3 ៖

ថ្ងៃទី 10 ៖

2 ស្លាបព្រាបាយ

2 អោនស៍

ប្រហែល

ប្រហែល

សញ្ញាជោគជ័យ
នៅអាយុមួយខែដំបូង ទារកបៅយ៉ាងហោចណាស់ 8 - 12 ដងក្នុងរ យៈពេល 24 ម�៉ោង ។
នៅពេលបៅ មាត់របស់ទារកប�ើកយ
 ៉ាងធ។
ំ បបូរមា
 ត់របស់វាត្រូវលេចចេញ ហ�ើយវាត្រូវ

ប�ៀមចូលន
 ូវស្បែ
 កពណ៌ក្រម
 �៉ៅជុំវិញក្បាលដោះស្ទើតែទាំងអស់ ជាពិសេសផ្នែកខាងក្រោម។

ចង្ការបស់ទារកត្រូវប៉ះន
 ឹងទ្
 រូងរបស់អ្នក។
 ការឱបទារកឲ្យពោះប៉ះពោ
 ះ និងកា
 រទ្រក និងស
 ្មារ

បស់ទារកអាចជួយឲ
 ្យទារកប�ៀមដោះបានល្អ។ កុព
ំ ្យាយាមរុញផ្ទប់ ឬសង្កតក
់ ្បាលរបស់ទា
 រក
ទៅនឹងទ្
 រូងរបស់អ្នកឲ
 ្យសោះ។

អ្នកអា
 ចឃ�ើញ ឬលឺសំឡេងកូនរ បស់អ្នកលេ
 បទឹកដោះនៅពេលវាបៅ។
នៅចុងប
 ញ្ចបនៃ
់ ស
 ប្តាហ៍ទីមួយ ទារកជុះអា
 ចម៍ទ
 ន់ពណ

៌ល�ឿងយ៉ាងហោចណាស់ 4 ដង

និងនោ
 មទទឹកយ
 ៉ាងហោចណាស់អស់ 6 ខោទឹកនោ
 មរ�ៀងរាល់ 24 ម�៉ោង ។ ការបន្ទោរបង់
ញឹកញាប់គ
 ឺជាស
 ញ្ញាល្អនៃការបំបៅចំពោះទារកទ�ើបន
 ឹងក�
 ើត ប៉ុន្តែទា
 រកអាចជុះតិចជា
 ងមុន
បន្ទាបព
់ អា
ី យុល�ើសមួយខែ ។

ទារករបស់អ្នកក�ើនទ
 ម្ងន។
់ ប្រហែលពីរថ្ងៃក្រោយចេញពីម
 ន្ទីរពេទ្យ សូមយកកូនទៅជួបពេទ្យ

ដ�ើម្បីពិនិត្យទម្ងនរ់បស់វា។
 ទារកភាគច្រើនស្រកទម្ងនត
់ ិចតួចក្រោ
 យពេលក�ើត ប៉ុន្តែ នៅអាយុ
ប្រហែលពីរសប្តាហ៍ គួរតែឡ�ើងទម្ងនដ
់ ូចទ
 ម្ងនន់ៅពេលក�ើត។


ចូរចងចាំ. . .
ការឈឺក្បាលដោះ ជាទូទៅជាសញ្នៃ
ញា កា
 រប�ៀមដោះមិនបា
 នត្រឹមត្រូវ។ ឈឺក្បាលដោះជារ�ឿង
ធម្មតា នៅពេលម្តាយ និងក
 ូនក
 ំពុងរ�
 ៀនបំបៅ/បៅដោះ ប៉ុន្តែកា
 រឈឺចាប់ជាប្រចាំក្រោយពេល
ពីរបីថ្ងៃ
 ដ
 ំបូង អាចជាសញ្ញាថា មានបញ្ហា ។ ការបំបៅដោះកូនញ
 ឹកញាប់ម
 ិនប
 ណ្តាលឲ
 ្យឈឺ
ក្បាលដោះទេ។


ប�ើសិនជា
 អ្នកមា
 នអារម្មណ៍ថា ដោះរបស់អ្នកត
 ឹងព េក អ្នកត្រូវបំបៅកូនឲ
 ្យកាន់តែ
 ញ
 ឹក។ ការ
បំបៅដោះកូនគ
 ឺជាវិធីល្អបំផុតក
 ្នុងកា
 របន្ធូរបន្ថយកា
 រពិបាកទ្រាំដោយសារការតឹងដោះ។

ក្នុងអ
 ំឡុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូង កូនរ បស់អ្នកប្រហែ

លជាមិនប ៅតាមពេលវេលាទ�ៀងទាត់
នោះទេ។
 ចូរគិតគូរឲ្យវាបៅបានជាប់ៗគ្នា ប្រហែលពីរបីដ
 ងក្នុងរយៈពេលពីរបីម�៉ោងម្តង ហ�ើយ
ឲ្យវាគេងក្នុងច
 ន្លោះពេលនោះ។

ប�ើសិនជា
 អ្នកប
 ំបៅកូនន ៅល�គ្រែ
ើ  ត្រូវបំបៅឲ្យមានសុវត្ភា
ថិ ព។ ត្រូវប្រាកដថា កន្លែងបំបៅមិន

មានខ្នើយ ភួយ និងភ
 ួយសំឡី។ ដាក់គ្រែ ឬអង្រឹងទារកនៅជិតគ្រែ
 ដេករបស់អ្នក ហ�ើយដាក់ឲ្យ
វាដេកនៅទីនោះ។

ផែនការបំបៅដោះកូនរ បស់ខ្ញុំ . . .
បំបៅកូនដ ោយទឹកដោះម្តាយតែមួយម
 ុខគ
 ត់

ការក�ើតក
 ូនដ ោយការវះកាត់ប
 ន្ទាន់

មុខគ
 ត់។ សូមកប
ុំ ញ្ចុកអ
 ប
្វី ន្ថែមដល់កូនរបស់ខម
្ញុំ ុនពេល

ឲ្យស្បែកប៉ះស្បែកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វបា
ើ ន

គោលបំណងរបស់ខគ
្ញុំ ប
ឺ ំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយ
ប្រាប់ខ
 ្ញុំ ឬអ្នកដែ
 លកំដរខឲ
្ញុំ ្យសោ
 ះ។ ខ្ញុំត្រូវការឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំ
ជញ្ជក់ដោះរបស់ខដ�
្ញុំ ើម្បីឲ្យទឹកដោះរបស់ខចេ
្ញុំ ញច្រើន។

មិនត្
 រូវប្រ
 ើដបទឹកដ ោះគោ ឬក្បាលដោះជ័រ

ប្រសិនប�ើខ
 ក�
្ញុំ ើតក
 ូនដោយការវះកាត់ ខ្ញុំចង់ឱ
 បកូនរបស់ខ្ញុំ
បន្ទាប់ពវីះកាត់រួច។
 ប�ើសិនជា
 ខ្ញុំមិនអាចធ្វើទៅរួចនៅ

ពេលខ្លះប
 ន្ទាប់ពស
ី ម្រាលកូនហ�ើយ សូមអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូ
របស់ខឱ
្ញុំ បកូនរបស់ខ
 ្ញុំឲ្យស្បែកប៉ះស្បែក។

សូមកុំឲ្យកូនរបស់ខជ
្ញុំ ញ្ជកក
់ ្បាលដោះសិប្បនិម្មិតដែ
 លរួម

ការស្នាក់នៅជាមួយកូន

ទឹកដោះគោ ទឹក ឬទឹកស្ករឲ្យសោ
 ះ។ ប្រសិនប�ើត្
 រូវប្រើ

ដ�ើម្បីឲ្យកូនរបស់ខមា
្ញុំ នពេលវេលាស្បែកប៉ះស្បែ
 កបាន

មានទាំងក្បាលដោះជ័រ ឬដបទឹកដោះគោដែលមានម្សៅ

អាហារបន្ថែមដោយសារហេតុផលវេជ្ជសា
 ស្ត្រ ជាដំបូងខ
 ្ញុំ

សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ស្តីពកា
ី របំបៅកូន

ឬគ្រូពេទ្យកុមារអំពកា
ី រសាកល្បងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របំបៅ
ផ្សេងដោយប្រើទឹកដោះម្តាយដែលច្របាច់ចេញមក។
ស្បែកប៉ះស្បែ
 ក

នៅពេលកូនខក�
្ញុំ ើតម
 ក សូមដាក់វានៅល�ើទ្រូងខ
 ្ញុំ ស្បែក

ប៉ះស្បែកជាមួយខឲ
្ញុំ ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយម�
 ៉ោង។

ខ្ច
ញុំ ង់ស្នាក់នៅជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំ 24 ម�៉ោងក្នុងម
 ួយថ្ងៃ

ច្រើន ហ�ើយខ្ញុំអាចរ�ៀនពីសញ្ញាដល់ពេ
 លបំបៅកូនរបស់ខ្ញុំ
និងប
 ំបៅវាបាននៅពេលវាឲ្យសញ្ញាឃ្លានល�
 ើកដំបូង។


ដោយសារហេតុផលណាមួយធ្វឲ
ើ ្យខ្ញុំ និងក
 ូនរបស់ខ្ញុំ មិន

ស្ថិតនៅបន្ទបជា
់ មួយគ្នា សូមយកវាមកឲ្យខ្ឲ
ញុំ ្យបានល�ឿន

បំផុតពេ
 លឃ�ើញសញ្ញាឃ្លានភ្លាម ដូចជា
 ការជញ្ជក់ដៃ ការ

បញ្ចេញសំឡេងជ
 ញ្ជក់ ការធ្វច
ើ លនាភ្នែកយ៉ាងល�
 ឿន ឬការ
ឈ្មុលរកបៅ ។

ប�ើសិនជាអាច សូមធ្វើការពិនិត្យទូទៅចំពោះកូនទ�
 ើបក�
 ើត

ជំនួយការបំបៅដោះកូន

ចង់ឱ
 បកូនខ្ញុំឲ្យស្បែ
 កប៉ះស្បែ
 កឲ្យបានច្រើនតា
 មដែលអាច

និងរប�ៀបកែតម្រូវទីតាំងកូនខ
 ្ញុំ និងកា
 រប�ៀមដោះ ក្នុងក
 រណី

របស់ខ្ញុំនៅល�ើទ្រូងរបស់ខ្ញុំ។ ក្នុងអ
 ំឡុងពេ
 លដេកពេទ្យ ខ្ញុំ
ធ្វបា
ើ ន។ ប្រសិនប�ើត្រូវការកំដៅថែមទ�ៀត សូមគ្របភួយ
ពីល�ើពួកយ�ើង ប៉ុន្តែក
 ុំដាក់ខ
 ណ្ឌចែ
 កពួកយ�ើង។
ម�៉ោងដំបូង

សូមបង្រៀនខព
្ញុំ ីរប�ៀបកំណត់ដ
 ឹងន
 ូវការប�ៀមដោះដែលល្អ
ត្រូវការកែលម្អ។
 សូមបង្រៀនខ្ញុំពរីប�ៀបកត់ស
 ំគាល់ដឹងព
 ី
សញ្ញាឃ្លានរបស់កូនបា
 នល�ឿន និងរប�ៀបដឹងថា
  ត�ើកូន
របស់ខ្ញុំបៅដោះម្តាយបានល្អឬទេ
 ។

សូមជួយខ្ញុំក្នុងកា
 រឲ្យកូនបៅក្នុងរយៈពេល 1 ម�៉ោងដំបូង

ការបញ្ចេញទឹកដោះ

ស្បែកប៉ះស្បែកគ្នាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វបា
ើ ន

ឡែកពីខដ្ញុំោយសារមូលហេតុសុខភាព ខ្ញុំចង់បញ្ចេញ

នៅពេលកូនរបស់ខឃ
្ញុំ ្លាន (ឧ. ឈ្មុលរកបៅ លិឍមាត់

ប�ើអ្នកគ
 ិតថា ខ្ន
ញុំ ឹងត្
 រូវការបូមទ
 ឹកដោះ ក្រោយពេលដេក

បន្ទាបព
់ ស
ី ម្រាល។ នេះមាននយ
័ ថា ដាក់កូនរបស់ខ្ញុំឲ្យ
ក្រោយពេលក�ើត និងជ
 ួយខក
្ញុំ ្នុងកា
 រចាប់ផ្តើមប
 ំបៅកូន

ជាដ�ើម) ។ សូមកប
ុំ ង្ក
ខំ ូនរបស់ខឲ
្ញុំ ្យបៅ ប្រសិនប�
 វា
ើ ម
 ិនទា
 ន់
បង្ហាញសញ្ញាថា ឃ្លានទេនោះ ។ ផ្ទុយទៅវិញ សូមទ
 ុកក
 ូន

របស់ខ្ញុំឲ្យស្បែកប៉ះស្បែកជាមួយខរ្ញុំហូតទា
 ល់តែវាត្រៀមខ្លួន
រួចរាល់ក្នុងកា
 រសាកល្បងប�ៀមដោះ។
ការពិនិត្យទូទៅ

សូមពិនិត្យកូនរបស់ខន្ញុំៅចំពោះមុខរបស់ខ្ញុំ និងក
 ុំយកវា

ចេញឆ្ងាយពីខ្ញុំ ល�ើកលែងតែវាត្រូវការការព្យាបាលដែលមិន
អាចធ្វើបាននៅក្នុងប
 ន្ទបរ់បស់ខ
 ។
្ញុំ

ប�ើកូនរបស់ខ្ញុំមិនអា
 ចបៅដោះបាន ឬត្រូវបានឲ្យនៅដោយ

ទឹកដោះរបស់ខក
្ញុំ ្នុងរយៈពេល 6 ម�៉ោងបន្ទាប់ពីសម្រាល។
ពេទ្យ សូមរំលឹកខ្ឲ
ញុំ ្យទូរសព្ទទៅការិយាល័យ WIC របស់ខ្ញុំ
ឬអ្នកផ្តលសេ
់ វាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
ការធ្វទ
ើ ីផ្សារលក់ម្សៅទឹកដោះគោ

សូមមេត្តាកុំផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនូវម្ស
 ៅទឹកដោះគោ ឬឯកសារផ្សព្វ

ផ្សាយណាមួយដែ
 លជំរុញឲ្យប្រ
 ើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោ។
ជំនួយក
 ្នុងការបំបៅកូនដ ោយទឹកដោះ
ម្តាយក្រោយពេលចេញពីពេទ្យ

ខ្ច
ញុំ ង់ទទួលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ជាជំនួយដ
 ល់ការ
បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ពេលណាខ្ញុំត្រូវការជំនួយ

ក្នុងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ បន្ទាប់ពខ
ី ្ញុំ និងក
 ូន
របស់ខន្ញុំៅផ្ទះ។

ការផលិតទ
 ឹកដ ោះ
• បំបៅឲ្យបា
 នទាន់ពេល និងញ
 ឹកញាប់។
 កូនបៅទឹកដោះរបស់អ្នកកា
 ន់តែច្រើន ខ្លួនអ្នកក
 ៏
ផលិតទ
 ឹកដោះបានកាន់តែច្រើនដែ
 រ។

• បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនៅរាល់ពេលដែលកូនរបស់អ្នកឃ
 ្លាន។
 ម�ើលកូនរបស់អ្នក
កុំម�ើលនាឡិកា ។ ទុកឲ្យក
 ូនរបស់អ្នកប្រា
 ប់អ្នកពេ
 លណាវាឆ្អែតជា
 ជាងការកំណត់ពេ
 ល
វេលាបំបៅ។ ប្រសិនប�
 ើកូនពេ
 ញចិតន
្ត ឹងការបៅតែម្ដង នោះគ្មានបញ្អ
ហា ីទេ។


• និយាយថា “ទេ” ចំពោះក្បាលដោះជ័រ និងដ
 បទឹកដោះគោ រហូតដល់កូនរបស់អ្នកមា
 ន
អាយុយ៉ាងតិច 3 ទៅ 4 សប្តាហ៍ ។

• កុទ
ំ ទួលយ
 កផលិតផលប្រើសាកដែលឥតគិតថ្លៃ
 អំណោយ ឬឯកសារអប់រព
ំ ីក្រុមហ៊ុន
ម្សៅទឹកដោះគោ។

• ប្រសិនប�ើអ
 ្នកមានសំណួរ ឬការព្រួយបារម្ភអំពីការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយ
សូមទាក់ទងអ្នកឯ
 កទេសខាងបបំៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ អ្នកឯកទេសខាង
អាហារូបត្ថម្ភរបស់ WIC ឬអ្នកពិគ្រោះយោ
 បល់ស្រករគ្នាភ្លាមៗជាជាងឈប់ប
 ំបៅ
ដោះកូន ឬផ្តល់ទឹកដោះគោម្សៅ។

មានសំណួរមែនទេ? ត្រូវការយោបល់មែនទេ?
Massachusetts WIC Nutrition Program
(កម្មវិធអា
ី ហារូបត្ថម្ភ WIC រដ្ឋម៉ាស្សាឈូសេត)
Massachusetts Breastfeeding Coalition
(ក្រុមបំបៅកូនដោយទឹកដោះនៅរដ្ឋម៉ាស្សាឈូសេត)

(800) 942-1007
www.massbreastfeeding.org

La Leche League (សម្ព័នឡា
្ធ ឡេច)

(800) LA LECHE

Nursing Mothers’ Council (ក្រុមប្រឹក្សាម្ដាយបំបៅកូន)
International Lactation Consultant Association
(សមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោ
 បល់ពីការបំបៅកូនអ
 ន្តរជាតិ)
National Women’s Health Information Center
(មជ្ឈមណ្ឌលជាតិព័ត៌មានសុខភាពស្ត្រី)

(617) 244-5102

ZipMilk

www.zipmilk.org

www.ilca.org
(800) 994-9662

1-800-WIC-1007
www.mass.gov/wic

TDD/TTY: (617) 624-5992
ស្ថាប័ននេ
 ះគឺជាស្ថាប័នដែ
 លផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាព។

#280 បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 9/15 KHMER

