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ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីរបបៀបរក្សាទុក្សទឹក្សបោះ

របបៀបរក្សាទុក្សទឹក្សបោះ
អ្នក្សចាំបាច់រតូវតតរក្សាទុក្សទឹ ក្សបោះឲ្យបានរតឹ មរតូវបោយោក្ស់ ក្សុងទូ
ន
ទឹក្សក្សក្ស
ឬក្សនុងទូ ក្លលបស្។

មានវ ិធី ពីររបបៀបប ើ មបីរក្សាទុ ក្សទឹ ក្សបោះ
• ទឹ ក្សបោះរតជាក្ស់៖ ទឹ ក្សបោះត លរចបាច់ បានអាច

រក្សាទុក្សក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្សក្សនុងស្ីតុណ្ហភាព 4 អ្ងាបស្ឲ្យបានរយៈ បពលពី 3 បៅ 5
ថ្ងៃមុននឹងយក្សមក្សបរបើរបាស្់។

• ទឹ ក្សបោះក្សក្ស៖ ទឹ ក្សបោះអាចក្លលបស្ឲ្យក្សក្សរយៈបពល 2

ស្បាតហ៍បៅក្សនុងងតក្លលបស្ក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្ស ឬរយៈបពល ល់ 3
តែបៅក្សនុងទូ ក្លលបស្ក្សនុងងតោច់ បោយតែក្សពី បេ។

អ្នក្សអាចរក្សាទុ ក្សទឹ ក្សបោះបៅក្សនុងទូ ក្លលបស្រតជាក្ស់ ខ្លលំងក្សនុងស្ីតុណ្ហភាពបរក្លម -18
អ្ងាបស្បានរយៈបពលពី 6

ល់12 តែ។

ស្ូមក្លលបស្ទឹក្សបោះក្សនុងបរ ិមាណ្តិ ច ូ ចជាោក្ស់ក្សុងរបអ្ប់
ន
ក្លលបស្ទឹ ក្សក្សក្ស ុំ តូចៗ។
បៅបពលទឹក្សបោះក្សក្សបហើយ ស្ូមអ្នក្សរក្សាវាទុ ក្សបៅក្សនុងបស្ោងក្លលបស្ត លមាន
េុណ្ភាពលអ។ ស្ូមស្របស្រក្លលបរ ិបចេទ។ ទឹក្សបោះក្សក្សត លមាន

បរ ិមាណ្តិចងាយរ ំលាយជាង។ ស្ូមរ ំលាយតតបរ ិមាណ្ទឹក្សបោះត លអ្នក្សរតូវក្លរ។
ទឹក្សបោះរលាយត លមិនទាន់ ក្សំ បៅអាចរក្សាទុ ក្សក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្សបានរយៈបពល 24
បមា៉ ង។
•

អ្នក្សរតូវបរបើទឹក្សបោះរលាយត លមិនបានរក្សាឲ្យរតជាក្ស់
ក្សនុងទូទឹក្សក្សឲ្យអ្ស្់ក្សុងរយៈបពល
ន
4 បមា៉ ង។

•

អ្នក្សមិនរតូវក្លលបស្ទឹក្សបោះរលាយបែើងវ ិញបទ។
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អ្នក្សមិនរតូវក្សំ បៅទឹក្សបោះបែើងវ ិញបទ របស្ិនបបើក្សូនអ្នក្សបៅមិនអ្ស្់។
ស្ូមក្សំបៅទឹ ក្សបោះក្សនុងបរ ិមាណ្តិ ចបានបហើយ បៅបពលបំបៅក្សូនមតងៗ។

ស្ូមរក្សាទុក្សទឹក្សបោះបៅក្សនុងភាជន៍ ស្អអតត លបានលាងស្ំអាត

លអបៅក្សនុងទឹក្សបតត និងស្អប៊ូលាងចាន បហើយលាងទឹក្សឲ្យរជះស្អប៊ូ
និងជូតឲ្យស្ៃួត បោយបរបើរក្សោស្ជូតចាន ឬបោយែយល់ស្មៃួត។
ភាជន៍ត លអាចបរបើស្រមាប់រក្សាទុក្សទឹក្សបោះមាន៖
•

បស្រមាប់ក្សូនតង៉តបធវើពីជ័រ។

•

តពងជ័រត លអាចក្លលបស្បាន ឬភាជន៍ត លមាន េរមប។

•

តក្សវតូចស្រមាប់ោក្ស់អាហារក្សូនតង៉ត។

•

បស្ោងក្លលបស្ទឹក្សបោះពិបស្ស្ត លមានលក្ស់បៅតាមឱស្ងស្អថន
ឬបៅស្មាេមបំបៅក្សូនបោយទឹក្សបោះមាតយរបបទស្អ្ូស្រ្ស្អតលី។

•

ស្ូមអ្នក្សស្អក្សស្ួរបញ្ជ
ា ក្ស់ពីរមនទីរបពទយអ្នក្ស ទាក្ស់ទង នឹង
ភាជន៍ស្រមាប់ោក្ស់ទឹក្សបោះរចបាច់ទុក្ស។ មនទីរ
បពទយមួយចំនួនផតល់ភាជន៍ស្រមាប់ោក្ស់ទឹក្សបោះរចបាច់ទុក្ស ល់មាតយ
របស្ិនបបើមាតយរចបាច់ទឹក្សបោះស្រមាប់ឲ្យក្សូនបក្សើតមុនតែបៅ។

•

របស្ិនបបើ អ្នក្សរចបាច់ យក្សទឹ ក្សបោះពី របី ងក្សនុងមួ យថ្ងៃ
ស្ូមអ្នក្សោក្ស់មា៉ស្ុីនបូមទឹក្សបោះបរបើបោយថ្

ឬក្ស៏ឩបក្សរណ្៍មា៉ ស្ុីនបូ មទឹ ក្សបោះបៅក្សនុងបស្ោងជ័ រ ឬក្សនុងភាជន៍បិទជិ ត
បហើយរក្សាទុ ក្សក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្ស។ របស្ិនបបើ អ្នក្សពុំមានទូទឹក្សក្សក្សបទ

ស្ូមលាងស្មាអតបរេឿងមា៉ ស្ុីនបូ មទឹ ក្សបោះបៅក្សនុងទឹ ក្សរតជាក្ស់ បន្ទទប់ពី
ក្លរបរបើរបាស្់មតងៗ បហើយរក្សាទុ ក្សក្សនុងភាជន៍ ស្អអតបិ ទជិ ត។
•

ស្ូមអ្នក្សលាងមា៉ ស្ុីនបូមទឹក្សបោះឲ្យបានស្អអតលអយ៉៉ងបហាច
ណាស្់ឲ្យបានមតងក្សនុង 24 បមា៉ ង ូច ត លបានបរៀបរាប់ខ្លងបលើ។

•

ស្រមាប់ក្លរបរបើរបាស្់មតងមាាល ស្ូមលាងបរេឿងមា៉ ស្ុីនបូម
ទឹក្សបោះឲ្យបានស្អអតលអ បន្ទទប់ពីក្លរបរបើរបាស្់មតងៗ។
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ស្រមាប់ជំនួយបតនថម ស្ូមទំន្ទក្ស់ទំនងជាមួយ េិលានុបោាក្សតងរក្សាស្ុែ
ភាពក្សូនអ្នក្ស ឬស្មាេមបំបៅក្សូនបោយទឹក្សបោះមាតយរបបទស្អ្ូស្រ្ស្អតលី។

ក្លរក្លលបស្ទឹក្សបោះ
•
•
•

ជា ំបូង ស្ូមទុក្សទឹ ក្សបោះឲ្យរតជាក្ស់ បៅក្សនុងទូ ទឹក្ស ក្សក្ស។

ល់បពលវារតជាក្ស់ ស្ូមយក្សវាបៅោក្ស់ ក្សុងងតក្ល
ន
ល បស្។

អ្នក្សអាចបតនថមទឹក្សបោះត លរចបាច់បានងមីៗបៅនឹងទឹក្សបោះក្សក្សបាន
ប៉ុតនតជានិចចក្លល ស្ូមោក្ស់ វាក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្សឲ្យរតជាក្ស់ ជាមុ នស្ិន។

•

ស្របស្រក្លលបរ ិបចេទបៅបលើភាជន៍។

ក្សំណ្ត់ស្មាាល់៖ ទឹក្សបោះក្សក្សរ ីក្សមាឌ ូបចនះស្ូមអ្នក្សក្សុំចាក្ស់ ទឹក្ស
បោះចូ លក្សនុងភាជន៍ឲ្យបពញេឺ រតឹ មតត 3/4 បានបហើយ។
ក្លររ ំលាយ និងក្សបតតទឹក្សបោះ
•

ទឹក្សបោះក្សក្សអាចោក្ស់ឲ្យរលាយក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្សជាង 24 បមា៉ ង
ឬក្សំបៅវាយ៉៉ ងបលឿន។ ស្ូមក្សុំទុក្សទឹក្សបោះ
ឲ្យទទួលស្ីតុណ្ហភាពបតត ូ ចក្សនុងបនទប់។

•

ស្ូមោក្ស់ភាជន៍មានទឹក្សបោះក្សក្សរតាំបៅក្សនុងទឹក្សរតជាក្ស់

បហើយបបើក្សទឹក្សឲ្យបតតបនតិចមតងៗរហូត ល់ទឹក្សបោះក្លលយជាទឹក្សបោះរាវ។
•

ក្សបតតទឹក្សបោះរតជាក្ស់ ឬទឹក្សបោះរលាយបៅក្សនុងងូ ឬក្សូនឆ្ននំង
រហូត ល់ស្ីតុណ្ហភាពទឹក្សបោះបែើង ក្សំបៅបស្នើនឹង
ស្ីតុណ្ហភាពក្សនុងែលួនមនុ ស្ស។

•
•

ក្លររក្សែុក្សខ្លលំងអាចបធវើឲ្យែូ ចទឹ ក្សបោះ។

ូបចនះស្ូមអ្នក្សក្សូទឹក្សបោះងនមៗ។

ស្ូមក្សុំបរបើ ចង្ក្ងាានមា៉ យរក្សូបវ ៉វរ ំលាយ ឬក្សំបៅទឹក្សបោះឲ្យបស្អះ
បោយបហតុថាក្សំបៅចង្ក្ងាានបនះបចញមិនបស្នើបទ បហើយអាចបធវើឲ្យែូចទឹក្សបោះ។
ក្សូនតង៉តមួយចំនួនរលាក្សមាត់បោយទឹក្សបោះត លទទួល
ក្សំបៅមិនបស្នើបចញពីចង្ក្ងាានមា៉ យរក្សូបវ ៉វបនះ។
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ក្សំណ្ត់ស្មាាល់
•

អ្នក្សអាចរក្សាទុ ក្សទឹ ក្សបោះរលាយបៅក្សនុងទូ ទឹក្សក្សក្សបាន 24 បមា៉ ង
(មិ នតមនទឹ ក្សបោះបតតឧណ្ហៗបទ)។

•

អ្នក្សរតូវបរបើ ទឹក្សបោះរលាយត លមិ នបានោក្ស់ ក្សុងទូ
ន
ទឹក្សក្សក្សឲ្យអ្ស្់ក្សុងរយៈបពល
ន
4 បមា៉ ង។

•

អ្នក្សមិនរតូវក្លលបស្ទឹក្សបោះរលាយបែើងវ ិញបទ។

•

របស្ិនបបើក្សូនអ្នក្សបៅមិនអ្ស្់បទ អ្នក្សមិនអាចយក្សទឹក្ស
បោះស្ល់បនះបៅក្សំ បៅបែើងវ ិញបានបទ ។ ស្ូមក្សុំក្សំបៅទឹក្សបោះបរចើន
ស្រមាប់ឲ្យក្សូនបៅ មតងៗ។

ឯក្សស្អរអានបតនថម
ប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីរបបៀបរចបាច់យក្សទឹក្សបោះទុក្ស
ស្រមាប់ព័ត៌មានបតនថម ស្ូមទាក្ស់ទងមជឈមណ្ឌលតងរក្សាស្ុែភាព ក្សូនអ្នក្ស
ឬស្មាេមបំបៅក្សូនបោយទឹក្សបោះមាតយរបបទស្អ្ូស្រ្ស្អតលី(ABA)។

តែសទូរស្័ពទផតល់ជំនួយក្សនុងក្លរបំ បៅបោះក្សូ នរបស្់ ABA ោក្ស់ឲ្យមាន ំបណ្ើរក្លរ 7
ថ្ងៃក្សុងមួ
ន
យស្បាតហ៍ បហើយមានអ្នក្សផតល់របឹក្សា

ស្ម័រេចិ តតត លបានទទួលក្លរបណ្ុត ះបណា
ត លរតឹ មរតូវរង់ ចាំជួយ អ្នក្ស។
របស្ិនបបើ អ្នក្សរតូវក្លរជំនួយក្សនុងក្លរនិ យ៉យទូ រស្័ពទជាភាស្អអ្ង់ បេលស្
ស្ូមទូរស្័ពទបៅបស្វាផតល់ក្លរបក្សតរប (TIS) តាមរយៈបលែ131 450។

ិ
ក្លរផតល់របឹក្សាតាមស្អរបអ្ែិចរតូនិច និងព័ត៌មានបតនថមមានផតល់ បៅវុបស្អយង៍
www.breastfeeding.asn.au ។
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