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ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើនបរ ិមាណ្ទឹកងោះអ្នក

ការបង្កើនបរ ិមាណ្ទឹកងោះអ្នក
បរ ិមាណ្ទឹកងោះមាតយផលិតបានអាស្ស្័យងៅងលើការជញ្ជក់
ងោះងោយកូនង្៉តង្វើឲ្យងោះមានរ ំងោចករមិតណា។ ទឹក
ងោះអ្នកនឹ្ងកើនង

ើ្ងៅតាមកំងណ្ើនននតរមូវការរបស្់កូនង្៉ត

របស្ិនងបើអ្នកបំងៅងោះកូនញឹកោប់ រាល់ 1 ងមា៉ ្ 2 ងមា៉ ្ ឬ 3 ងមា៉ ្មត្
ឬក៏ងៅងពលណាកូនង្៉តឃ្លលន ឬង្វើទុកខ។
ងៅងពលកូនង្៉តរ ីក្ំធាត់ង

ើ្មានងពលវាង្វើទុកខ និ្ ច្់

ងៅងោះញឹកោប់ជា្មុន។ ងេធាលប់យល់ង

ើញថា ងរឿ្ងនះ

េឺបណា
ត លមកពី ស្នទុះននការលូតលាស្់របស្់កូន ង្៉ត ង

ើយ

កូនង្៉តរតូវការទឹកងោះងរចើនជា្មុន។ ប៉ុងនត ងយើ្
បចចុបបននងនះដឹ្ថាបរ ិមាណ្ទឹ កងោះមិ នងកើ នង

ើ្ ងរចើ នងទកនុ្ចងលលះងពលពី

1ងៅ 6 ងែ។ កូ នង្៉ តង្វើទុកខ ឬមួ ង៉៉ងរចើ នងៅងពលវាអាយុរបង

ស្បាត

លជា 6

៍ 3 ងែ និ្ 6ងែ ប៉ុងនតអាកបបកិរ ិយារងបៀបងនះអាចងកើតមានងៅ

រេប់ងពល។ ស្ូមអ្នកពាយាមង្វើតាមកូនអ្នក និ្បំងៅ ងោះវាឲ្យបាន
ញឹកោប់ជា្មុន និ្ថានក់ថ្នមឲ្យបានងរចើន រយៈងពលពីរបីនថ្ៃ។
មាតយបំ ងៅងោះកូ នជាងរចើ នលក់ ងមើ លង
បលទប់ ពីបំងៅងោះកូនបានពី របី ស្បាត

ើញថាងោះពួ កងេចុ ះតូ ចងៅវ ិញ
៍។

ការណ្៍ងនះមិនងមនមានន័យថាទឹកងោះអ្នកអ្ស្់ងលះងទ។
ងោះអ្នកកាន់ងតមានស្មតថភាពលអជា្មុ នកនុ្ការផលិតទឹ កងោះ។
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ងតើែំុអា
ញ ចង្វើដូចងមតចងដើ មបីបង្កើនបរ ិមាណ្ទឹ កងោះែញ?ំុ


ស្ូមបំងៅងោះកូនឲ្យបានញឹកោប់ឲ្យបានដល់ 12ដ្កនុ្មួ យនថ្ៃ
ឬងរចើនដ្ជា្ងនះងបើអាចង្វើងៅ បាន។
o

ស្ូមអ្នកឲ្យងោះកូនអ្នកងៅងល្ងដើមបីលួ្ងលាមវាងជៀស្
ជា្ងរបើកាលងោះជ័រ។

o

ស្ូមកាត់បនថយរយៈងពលចងលលះបំងៅងោះកូន។
ស្ូមបំងៅងោះកូនអ្នក ងោះជាងៅងពលវាភាញក់ដឹ្ែលួន
ឬក៏មិនង្វើទុកខកី។
ត ស្ូមកុំរ្់ចាំដល់ងពលវា យំ។

o

ោស្់កូនអ្នកឲ្យភាញក់ងដើមបីបំងៅងោះវាបងនថម មុនងពល
អ្នកចូលស្រមានត។



ស្ូមឲ្យកូនអ្នកងៅងោះមាខ្ៗឲ្យបានពីរដ្ឬងរចើនជា្
ងៅងពលបំងៅងោះវាមត្ៗ។



ស្ូមពិនិតយងមើលទីតាំ្ និ្ការោក់កូនអ្នកឲ្យងៅងោះឲ្យបានរតឹមរតូវ។
កូនអ្នកអាចជញ្ជក់យកទឹកងោះបានលអ
របស្ិនងបើអ្នកោក់វាឲ្យងៅបានរតឹមរតូវ (ស្ូមអានប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការ
បំ ងៅងោះកូ នអ្នក)។



បង្កើនការបំងៅងោះកូន។ ការបំ ងៅងោះកូនមត្កនុ្រយៈងពលែលីរបង
ងៅ 30 លទីេឺជាទូងៅ រេប់រាន់ស្រមាប់កូនអ្នកង

ជាពី 20

ើយ និ្ជួយបង្កើន

បរ ិមាណ្ទឹកងោះអ្នកងទៀត។ ងោះអ្នកមានទឹកងោះជានិចចមិនដូចដបទឹក
ងោះងទ។ ងោះអ្នកផលិតទឹក ងោះរេប់ងពល
ង


ើយវាផលិតទឹកងោះបានងលឿនងៅងពលងោះអ្នកស្ស្កទន់។

របស្ិនងបើ កូនអ្នកមិនរពមងៅបងនថមងទ ស្ូមអ្នក
រចបាច់យកទឹកងោះទុកកនុ្ចងលលះងពល និ្បលទប់ពីបំងៅងោះកូនមត្ៗ។



ស្ូមងជៀស្វា្បំ ងៅងភស្ជជកុ្ដបអ្វ
ន
ី ងផេ្ពី ទឹកងោះអ្នក

ងោសារវាង្វើឲ្យកូនអ្នកងល្ច្់ងៅ និ្ជញ្ជក់ងោះអ្នក។
ងោះជាកូ នង្៉ តតូ ចក៏ ងោយក៏ អាចងរៀនោ
ុ ងំ ភស្ជជងៅកនុ្ងព្តូ ចបានងដរ។

ការបំងៅកូ នងោយទឹកងោះងាកនុ្ដបនឹ ្កាត់ បនថយបរ ិមាណ្ទឹ កងោះអ្នក។

© Australian Breastfeeding Association 2011

Page 2 of 4

ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើនបរ ិមាណ្ទឹកងោះអ្នក


Khmer

ស្ូមស្រមាកឲ្យបានងរចើនងដលអាចង្វើងៅបាន។
ស្ូមពិសាអាហារឲ្យបានងរចើន និ្ពិសាទឹកងៅងពលអ្នកងស្ស្ក។
ការស្រមាកស្រមួលអារមមណ្៍ឲ្យស្ៃប់នឹ្ជួយទឹកងោះអ្នកឲ្យ

ូរបានលអ

(ស្ូមអាន ប័ ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីរងបៀបដំ ងណ្ើការននការបំ ងៅកូ នងោយ

ទឹកងោះមាតយ)។


ការរចបាច់ងោះអ្នកងៅងពលបំងៅងោះកូនក៏អាចជួយ
ស្រមួលដល់លំ

ូរទឹកងោះងដរ។



ឱបថានក់ថ្នមកូនងដើមបីជួយអ្័រម៉ូនអ្នកបង្កើនបរ ិមាណ្ទឹកងោះ។



របស្ិនងបើអ្នកពិសាបារ ី ស្ូមបញ្ឈប់ ឬកាត់បនថយ
ងោយការពិសាបារ ីប៉ះពាល់ដល់បរ ិមាណ្ទឹកងោះ អ្នក។

ងតើែំុអា
ញ ចដឹ ្ថាកូនែញំុងៅទឹ កងោះរេប់ រាន់ ងោយរងបៀបណា?


កូនអ្នកអាចងលមងស្ើមកនទបរកណាត់ពី 6 ងៅ 8 កនទប
ឬងស្ើមងជាកកនទបងរបើង

ើយងបាះងចាលយា៉ ្តិច 5 កនទបកនុ្ 24 ងមា៉ ្

របស្ិនងបើអ្នកមិនបានផតល់ងភស្ជជ ឬអាហារបងនថមងទ។ លាមក
កូនអ្នកទន់ង

ើយជុះកាន់ងតតិចដ្ ងៅងពលវាមានអាយុកាន់

ងតងរចើនងែងៅ។


កូនអ្នកមានស្ភាពរងវៀស្ប្គួរ ស្កមម និ្ស្បាយចិតត។



កូនអ្នកនឹ្ង

ើ្ទមៃន់ ង

ើយនិ្លូតកមពស្់ និ្ទំ

ំកាល។



កូនង្៉តយា៉ ្ងហាចណាស្់ងៅងោះពី 6 ងៅ 8 ដ្ កនុ្ 24 ងមា៉ ្។
កូនង្៉តងទើបនឹ្ងកើតអាចងៅ 12 ដ្ ឬក៏ងរចើនដ្ជា្ងនះ។

ឯកសារអានបងនថម
•

ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីរងបៀបដំងណ្ើការននការបំងៅកូនងោយទឹកងោះមាតយ

•

ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការបំងៅងោះកូនអ្នក

•

ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការផតល់អាហារបងនថម
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ស្រមាប់ព័ត៌មានបងនថម ស្ូមោក់ទ្មជឈមណ្ឌលងថ្រកាស្ុែភាព កូនអ្នក
ឬស្មាេមបំងៅកូនងោយទឹកងោះមាតយរបងទស្អ្ូស្ត្សាតលី(ABA)។

ងែេទូរស្័ពទផតល់ជំនួយកនុ្ការបំ ងៅងោះកូ នរបស្់ ABA ោក់ឲ្យមានដំងណ្ើរការ 7
នថ្ៃកុ្មួ
ន
យស្បាត

៍ង

ើយមានអ្នកផតល់របឹកា

ស្ម័រេចិ តតងដលបានទទួលការបណ្ុត ះបណា
ត លរតឹ មរតូវរ្់ ចាំជួយ អ្នក។
របស្ិនងបើ អ្នករតូវការជំនួយកនុ្ការនិ យាយទូ រស្័ពទជាភាសាអ្្់ ងេលស្
ស្ូមទូរស្័ពទងៅងស្វាផតល់ការបកងរប (TIS) តាមរយៈងលែ131 450។
ការផតល់របឹកាតាមសារងអ្

ិ
ិចរតូនិច និ្ព័ត៌មានបងនថមមានផតល់ ងៅវុបសាយថ្៍

www.breastfeeding.asn.au ។
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