Khmer
Engorgement and Too Much Milk
2011
ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការឡ

ការឡ

ើងឡោះ និងទឹកឡោះឡររើនឡពក

ើងឡោះ និងទឹកឡោះឡររើនឡពក

ឡៅថ្ងៃទីពីរ ឬទីបីបន្ទទប់ពីស្រមាលកូនរួរ ទឹ កឡោះអ្នកចាប់ ឡផតើមបតូរពី ទឹកឡោះដំ បូង
(ទឹ កឡោះខាប់ ដំបូងដដលមាន សារៈស្ំខាន់ ស្រមាប់ កូនអ្នក)

ឡៅជាទឹកឡោះពណ្៌ស្រាង ឡ ៀវបនតិរ ឡ
ឡពលការផ្លលស្់បូរឡនះឡកើ
ត
តឡ
និងឈាម

ើយរាវជាងទឹកឡោះដំបូង។ ជួនកាលឡៅ

ើង អ្នកស្រសាប់ដតមានទឹកឡោះ ឡររើនភ្លលមមួយរ ំឡពរ

ូរឡររើនរូលឡៅឡោះ។ ឡោយឡោះអ្នកឡ

អ្នកអារមាន អារមមណ្៍ថាឡោះអ្នកឡ

ើង (មានទឹកឡោះឡពញ)

ើងតឹង រ ឹង និ ងមានអារមមណ្៍ពិ បាកកនុង ួលន។

របស្ិនឡបើ អ្នកឲ្យកូនអ្នកឡៅឡោះ ឡៅរាល់ឡពលវាឃ្លលន
ការឡ
ឡ

ើងឡោះឡនះស្រស្កឡៅវ ិញយ៉៉ ងឡលឿន

ើយអ្នកមានទឹកឡោះររប់រាន់ស្រមាប់ឲ្យកូនអ្នក។ ស្ូមរបាប់រិលានុបោាក

របស្ិនឡបើអ្នកមានទឹកឡោះឡររើនឡពក ឡ
ឡយ៉បល់ស្រមាប់កាត់បនថយការឡ
•

ើយមានអារមមណ្៍ពិ បាកកនុង ួលន។

ើងឡោះ

កូនរបស្់អ្នកអារពិបាក ិតរូលជិតឡោះឡ

ើង។

ឡដើមបីបនទន់ដផនកស្រស្ាំឡៅជុំ វ ិញកាលឡោះ (ដស្បក

មានពណ្៌ស្រស្ាំឡៅជុំ វ ិញកាលឡោះ) ស្ូមររបារ់ទឹកឡោះឡរញ លះឡោយងមមៗ
មុនឡពលឲ្យកូនអ្នកឡៅ។ មឡយោបាយមួយឡទៀតស្រមាប់បនទន់ដផនក
ឡៅជុំវ ិញកាលឡោះរឺយករមាមថ្ដអ្នកររបារ់ មំុជ
ត ុំ វ ិញកាលឡោះ។
ស្ូមអ្នកររបារ់ឲ្យបាន 2-3 ន្ទទីឬរ

ូតដល់ដផនកឡៅជុំ វ ិញកាលឡោះទន់ ។

ឡនះអារជួយឲ្យមានរ ំឡោរបឡចេញទឹកឡោះ និងឲ្យទឹកឡោះ
•

ការស្អំឡោះមុនឡពលបំឡៅឡោះកូនអារជួយឲ្យទឹកឡោះ
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ូរឡរញ។

ូរបានលអ។

ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការឡ

•

ើងឡោះ និងទឹកឡោះឡររើនឡពក

Khmer

ការោក់ងង់រតជាក់ស្ំឡអ ៅឡលើឡោះ បន្ទទប់ពីបំឡៅឡោះកូនរួរ
អារជួយកាត់បនថយការឈឺចាប់។ មាតយមួយរំនួនយល់
ឡ

ើញថាការោក់កដនែងជូតមុ រតជាក់ ស្លឹកថ្ស្ៃឡកាតបរតជាក់ និងលាងសាអត

ឬកនទបកូនដង៉តកាលឡស្ឡៅរតង់កដនលងឈឺអារកាត់បនថយការឡ
•

ើងឡោះ។

ស្ូមឲ្យកូនអ្នកឡៅដតទឹកឡោះអ្នក។ វតថុរាវឡផែងឡទៀតនឹ ង
ឡយវើឲ្យកូនអ្នកដលងរង់ឡៅឡោះ។

•

ស្ូមឡោះអាវរទន្ទប់អ្នកឡរញឲ្យអ្ស្់ មុនឡពលបំឡៅឡោះកូន។

•

មាតយមួយរំនួនយល់ឡ

ើញថាការឡរបើមា៉ស្ុីនបូមទឹក

ឡោះដតមតងអារជួយឡយវើឲ្យឡោះស្រស្ករុះបានលអ។
•

ស្ូមោស្់កូនអ្នកឲ្យឡៅឡោះ របស្ិនឡបើឡោះអ្នកឡ

•

របស្ិនឡបើ អ្នកកត់ស្មាាល់ឡ
ឬសានមរក

ើងខាលំង និងពិបាករាំ។

ើញថាមានដុំសារ់ ការឈឺចាប់

មឡៅឡលើឡោះ ស្ូមយល់ថាអាការៈដបបឡនះអារបងក

ឲ្យមានការស្ទះបំ ពង់ បងហូរទឹ កឡោះ និងរលាកឡោះ (ស្ូមអានប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពី
ការស្ទះបំ ពង់ បងហូរទឹ កឡោះ និងរលាកឡោះ)។
ការឡ

ើងឡោះពុំស្ូវជួបរបទះឡ

បានមួ យស្បាត

ើញឡទ បន្ទទប់ពីអ្នកបានបំឡៅឡោះកូន

៍ ររ
ួ មក។ ដតវាអារឡកើតឡ

ើងមតងឡទៀតរបស្ិនឡបើ

អ្នកផ្លលស្់បូរឡពលបំ
ត
ឡៅឡោះកូ នភ្លលមៗ។ ឧា
អ្នកឈប់បំឡៅឡោះភ្លលមឡៅ ឡពលអ្នកឡ

រណ្៍ដូរជា

ើញកូនអ្នកឡដកលង់លក់ឡពញមួយយប់

ឬក៏មានជំងឺ។
ឡាះបីជាបន្ទទប់ពីបានបំឡៅឡោះកូនឡៅថ្ងៃដំបូងក៏ឡោយ
មាតយមួយរំនួនយល់ឡ

ើញថាពួកឡរឡៅដតមានទឹកឡោះឡររើនឡពក។
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ើងឡោះ និងទឹកឡោះឡររើនឡពក

Khmer

វ ិយីមួយរំ នួនស្រមាប់កាត់បនថយទឹ កឡោះឡររើ នឡពក
•

ស្ូមឲ្យកូនអ្នកឡៅទឹកឡោះឡៅឡោះមួយឲ្យអ្ស្់ ឡោយ
ឲ្យកូនអ្នកកំ ណ្ត់ រយៈឡពលឡៅឡោយ ួលនវា។ កូនអ្នកអារ
មិនរង់ឡៅឡោះាំងពីរឡៅឡពលឡៅមតងៗ។

•

ស្ូមោក់កូនអ្នកឡៅទីតាំង និងោក់ឲ្យវាឡៅឡោះឲ្យបានរតឹមរតូវ (ស្ូមអាន
ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការបំឡៅឡោះកូនអ្នក)។

•

ស្ូមអ្នកររបារ់ទឹកឡោះឡរញដតឡៅឡពលចាំបារ់ដដល
ជួយឲ្យអ្នកមានអារមមណ្៍ស្រស្ួល ួលន ឬក៏ជួយឲ្យអ្នក
អារោក់កូនអ្នកឲ្យឡៅឡោះបានរតឹមរតូវ។

អ្នកសាកលបងអ្នុវតតតាមឡយ៉បល់ាំងឡនះឲ្យបានពីរបីថ្ងៃស្ិន
មុននឹងអ្នកកត់ស្មាាល់ឡ

ើញថាមានការដរបរបួលពិតរបាកដ។

របស្ិនឡបើ បញ្ហ
ហ ឡនះឡៅដតមានបនត ឡ

ើយអ្នកសាកលបង

អ្នុវតតតាមឡយ៉បល់ាំងឡនះឡោយមិនបានទទួលលទធផលឡទឡន្ទះ
អ្នកអារឡ

ើញថាការបំឡៅឡោះតាមឡពល

ឡវលាកំណ្ត់មួយរយៈជួយឲ្យអ្នកររប់ររងបរ ិមាណ្ទឹកឡោះអ្នកបាន។ ឡៅពល លះ
ស្ូមលួងកូនអ្នកឡោយឡយ៉ល ឱបថានក់ងនម ឬក៏ឲ្យជចជក់កាលឡោះជ័រឡលង។
របស្ិនឡបើ កូនអ្នករតូវការឡៅឡោះញឹកោប់ អ្នកអារសាក
លបងឲ្យកូនឡៅឡោះមាាងឲ្យបានរយៈឡពលជាង (ថា) 4 ឡមា៉ ង
មុនឡពលឲ្យកូនឡៅឡោះមាាងឡទៀត ឡ

ើយឲ្យកូនអ្នកឡៅឡោះឡនះឲ្យបានរយៈឡពល 4

ឡមា៉ ងឡទៀត។ អ្នកអារឲ្យកូនឡៅឡោះាំងស្ងខាងបាន ឡៅឡពលដដលឡោះអ្នក
ស្រស្កឡស្មើានឡ

ើ យ។

របស្ិនឡបើ អ្នកកត់ស្មាាល់ឡ
ឬសានមរក

ើញថាមានដុំសារ់ ការឈឺចាប់

មឡៅឡលើឡោះ ស្ូមចាប់ ឡផតើមពោបាលការស្ទះបំ ពង់ បងហូរទឹ កឡោះ និង

រលាកឡោះភ្លលម (ស្ូមអានប័ ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការស្ទះបំ ពង់ បងហូរទឹ កឡោះ និង
រលាកឡោះ)។
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ើងឡោះ និងទឹកឡោះឡររើនឡពក

របស្ិនឡបើ កូនអ្នកពិបាកឡៅឡោយទឹកឡោះ
•

ូរខាលំង

ស្ូមទឡរមត ឬឡរងផ្លៃរឡដើមបីបំឡៅឡោះកូន។ អ្នករួរឡយវើដបបឡនះជាញឹកោប់
ដតកនុងករណ្ីចាំបារ់កុងអ្ំ
ន

ុងឡពលបំ ឡៅឡោះកូ នឡពលរពឹ ក។ ស្ូមបចេប់

ការបំ ឡៅឡោះឡោយអ្ងាុយរតង់ ឡដើ មបីឲ្យទឹ កឡោះ
•

Khmer

ររបារ់ទឹកឡោះដដល
ឡោយរង់ ចាំរ

ូរឡរញបានររប់ រាន់ ។

ូរឡរញឡលឿនដំបូងឡរញ ឬយកកូនអ្នកឡរញពីឡោះ

ូតដល់ទឹកឡោះ

ូរឡរញយមមតាវ ិញ។

ឯកសារអានបដនថម
• ស្ូមអានប័ ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការស្ទះបំ ពង់ បងហូរទឹ កឡោះ និ ងរលាកឡោះ

ស្រមាប់ព័ត៌មានបដនថម ស្ូមាក់ទងមជឈមណ្ឌលដងរកាស្ុ ភ្លព កូនអ្នក
ឬស្មារមបំឡៅកូនឡោយទឹកឡោះមាតយរបឡទស្អ្ូស្ត្សាតលី(ABA)។

ដ ែទូរស្័ពទផតល់ជំនួយកនុងការបំ ឡៅឡោះកូ នរបស្់ ABA ោក់ឲ្យមានដំឡណ្ើរការ 7
ថ្ងៃកុងមួ
ន
យស្បាត

៍ឡ

ើយមានអ្នកផតល់របឹកា

ស្ម័រររិ តតដដលបានទទួលការបណ្ុត ះបណ្ត
ត លរតឹ មរតូវរង់ ចាំជួយ អ្នក។
របស្ិនឡបើ អ្នករតូវការជំនួយកនុងការនិ យ៉យទូ រស្័ពទជាភ្លសាអ្ង់ ឡរលស្
ស្ូមទូរស្័ពទឡៅឡស្វាផតល់ការបកដរប (TIS) តាមរយៈឡល 131 450។
ការផតល់របឹកាតាមសារឡអ្

ិ
ិររតូនិរ និងព័ត៌មានបដនថមមានផតល់ ឡៅវុបសាយង៍

www.breastfeeding.asn.au ។
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