
ការត្រឡប់ទៅធ្វើការ
មុនពេលតេឡប់ទៅធ្វើការ សូមបេកឹ្សាជាមួយអ្នកមើលការខុសតេវូរបស់អ្នក។ បេសិនបើអ្នកគេងបូមទឹកដោះ 
ម្តាយនៅកន្លេងធ្វើការ អ្នកតេូវការកន្លេងឯកជនស្អាតដើម្បីបូម ដោយមនអគ្គិសនី និង ឡាបូមួយ។ អ្នកក៏នឹង 
តេូវធ្វើការរៀបចំដើម្បីបូមក្នុងថ្ងេធ្វើការផងដេរ។ ការសមេកពីរទៅបីដងដើម្បីបូមទឹកដោះរបស់អ្នក ក្នុងអំឡុង 
ពេលធ្វើការ ៨ ម៉ោង ជាធម្មតាគឺគេប់គេន់ហើយ។ តេូវមនភាពបត់បេនតាមដេលអ្នកអាចធ្វើបានក្នុងពេល
តេឡប់ទៅធ្វើការដំបូង។ អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអ្នកមនពេលដើម្បីរកវិធីអ្វីដេលដំណើរការល្អបំផុតសមេប់អ្នក និង 
ការងាររបស់អ្នក។

ជ្រើសរើសការបូមត្រឹមត្រូវ
ចំពោះម្តាយភាគចេើនដេលធ្វើការលើសពី ៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងេ ការបូមដោយអគ្គិសនី, ពីរខាង (ស្វ័យបេវត្តិ) 
គឺជាជមេើសដ៏ល្អបំផុត។ ពីរខាងមនន័យថាអ្នកអាចបូមសុដន់របស់អ្នកទំាងគូក្នងុពេលតេមួយ ដេលអនុញ្ញាត 
ឲ្យអ្នកបូមទឹកដោះរបស់អ្នកក្នុងពេលបេហេល ១០-១៥ នាទី។ ជាទូទៅ ការបូមដោយដេមិនតេូវបានផ្តល ់
យោបល់ឲ្យបេើនៅកន្លេងធ្វើការឡើយ។ វាអាចតេូវការពេលវេងដើម្បីឲ្យសុដន់ទាំងពីរអស់ទឹកដោះ។

ការអនុវត្តការបូម
ដើម្បីឲ្យទឹកដោះរបស់អ្នក "ចេញ" នៅពេលអ្នកបូម ដូចដេលអ្នកធ្វើនៅពេលអ្នកបំបៅកូនរបស់អ្នក អ្នកតេូវ 
សមេក។ ចាប់ផ្តើមដោយការអនុវត្តការបូមរបស់អ្នកនៅផ្ទះ មុនពេលអ្នកតេឡប់ទៅធ្វើការវិញ។ រក្សាការអនុវត្ត 
រហូតទាល់តេការបូមនោះមនផាសុកភាព និង ងាយសេួល។ រក្សាទុកទឹកដោះដេល បាន មក ពី ការអនុវត្តក្នុង 
ថតបង្កកសមេប់ការផ្គត់ផ្គង់បមេុង នៅពេលអ្នកតេឡប់ទៅធ្វើការវិញ។ តេូវបេកដថាធ្វើតាមសេចក្តីណេនា ំ
របស់ឧស្សាហករក្នុងការថេទាំបេដាប់បូម និង គេឿងបរិកា្ខាររបស់អ្នក។

បូមជាប្រចាំ
បូមក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការរបស់អ្នក និង ពិចារណាបូមនៅផ្ទះផងដេរ។ ការបូមបានលឿននៅថ្ងេមួយទំនងជា 
ផលិតទឹកដោះចេើនជាងការបូមយឺតក្នុងថ្ងេនោះ។ បេសិនបើអ្នកមនបេដាប់បូមដេលអាចយកតាមខ្លួនបាន  
ឬ មនបេដាប់បូមលើសពីមួយ សូមពិចារណាការបូមម្តងក្នុងនៅពេឹកពេហាមមុនពេលកូនរបស់អ្នកភា្ញាក់។  
រួចហើយបំបៅកូនរបស់អ្នក។ ឬ បំបៅកូនរបស់អ្នកនៅសុដន់ម្ខាង និង បូមពីសុដន់ម្ខាងទៀត។ បេសិនបើ 
អ្នកធ្វើការមួយវេន ៨ ម៉ោង ឬ ចេើនជាងនេះ និង មិនអាចបូមនៅផ្ទះទេ សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកគេប់គេង 
របស់អ្នកអំពីរបៀបរៀបកាលវិភាគដើម្បីសមេកបូមបីដង (ឬ ចេើនជាងនេះសមេប់វេនវេងជាងនេះ) ក្នុង 
វេនរបស់អ្នក។

ការបូម & ការរក្សាទុកទឹកដោះម្តាយ
នៅពេលអ្នកតេឡប់ទៅធ្វើការ

»ត

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ?

តេូវការ ដំបូនា្មាន ឬ  ជំនួយអំពី

វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ឬ ពេទ្យកុមររបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មនជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding  
»  សមេប់ ព័ត៌មន បន្ថេម សូម មើល៖ www.corporatevoices.org/lactation

គុណភាពតេូវបានធានាដោយការចងមេតេីជាមួយ៖



បណ្ណ្រ & បច្ច្រកទ្រសន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ ការបូម & ការរក្សាទុកទឹកដោះម្តាយនៅព្រលអ្នកត្រឡប់ទៅធ្វើការ

កន្ល្រងត្រូវបូមនៅកន្ល្រងធ្វើការ
បូមក្នុងកន្លេងឯកជនមនអនាម័យ ដេលអ្នកអាចសមេកបាន។ លាងដេរបស់អ្នកមុនពេលបូម។ សូមរក្សា
ឲ្យមនជាតិទឹកគេប់គេន់; សូមពិសរទឹកមុនពេល ក្នុងពេល និង បនា្ទាប់ពីពេលបូម។ អ្នកអាចយករូបរបស់
កូនអ្នកមកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកសមេក និង ឲ្យទឹកដោះរបស់អ្នកចេញមក។ អ្នកក៏អាចស្តាប់តន្តេីលួងលោម ឬ 
យកអ្វីផ្សេងមកអានផងដេរ។

សម្លៀកបំពាក់ និង គ្រឿងបរិកា្ខារ
ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដេលមនផាសុកភាព និង ធ្វើឲ្យងាយសេួលបូម។ វេចសម្ពាយដេលមនអ្វីៗដេលអ្នក 
នឹងតេូវការ រួមបញ្ចូលទាំងបេដាប់បូមរបស់អ្នក និង បេដាប់ភា្ជាប់, គេឿងសម្អាត, បេដាប់ទុក, បង់បិទ និង ប៊ិក
សរសេរដើម្បីដាក់ផា្លាកលើបេដាប់ទុកទឹកដោះ (ដោយមនឈ្មាះ, កាលបរិច្ឆេទ និង ម៉ោង), ទេនាប់សុដន់ 
ពេមទាំងកញ្ចប់ទឹកកក និង បេដាប់ធ្វើឲ្យតេជាក់។ បេសិនបើនិយោជករបស់អ្នកផ្តល់បេដាប់បូម តេូវបេកដ 
ថាបានទទួលកញ្ចប់គេឿងបន្សំតេឹមតេូវដេលដំណើរការជាមួយបេដាប់បូមដេលអ្នកនឹងបេើ។ អ្នកអាចគិតយក 
សម្លៀកបំពាក់សមេប់ផា្លាស់ ក្នុងករណីដេលមនឧប្បត្តិហេតុ នៅពេលបូម។ អាវទេនាប់ពិសេសសមេប ់
ការបំបៅក៏មនបេយោជន៍តេូវមនផងដេរ។

គន្លឹះក្នុងការរក្សា និង ការទុកទឹកដោះ
…   ទឹកដោះសេស់—អ្នកអាចរក្សាទឹកដោះដេលបានបញ្ចេញសេស់ៗយ៉ោងមនសុវត្ថិភាពក្នុងសីតុណ្ហាភាពបន្ទប់ 

ដល់ទៅ ៦ ម៉ោង ក្នងុសីតុណ្ហាភាពដល់ទៅ ៧៧ អង្សា F។ ដើម្ីបរក្សាការពារផលបេយោជន៍នេទឹកដោះសេស់ 
ទាំងអស់ វាល្អបំផុតក្នុងការរក្សាវាក្នុងទូទឹកក ឬ បេដាប់ធ្វើឲ្យតេជាក់ ភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីបានបូម។

…   ទឹកដោះកក—បេសិនបើអ្នកមិនគេងបេើទឹកដោះដេលបានបូមក្នុងពេល ៥ ថ្ងេទេ សូមបង្កកវា។ ទឹកដោះ
ដេលរលាយអាចរក្សាក្នុងទូទឹកកកដល់ទៅ ២៤ ម៉ោង។ មិនតេូវបង្កកឡើងវិញនូវទឹកដោះដេលតេូវបាន 
រក្សាទុកពីមុនក្នុងថតបង្កក ឬ ធុងបង្កកខា្លាំងឡើយ។ អ្នកអាចរក្សាទឹកដោះក្នុងពេល ៣ ទៅ ៤ ខេក្នុងថត 
បង្កកនេទូទឹកកក ឬ ដល់ទៅ ៦ ខេ ក្នុងធុងបង្កកខា្លាំង។ សូមរក្សាទឹកដោះម្តាយនៅផ្នេកខាងកេយនេថត 
បង្កក ជាកន្លេងដេលមនសីតុណ្ហាភាពទំនងមិនសូវបេបេួល។

…   ទឹកដោះដេលរលាយ—រំលាយទឹកដោះកកដោយការបង្ហូរទឹកក្តាឧណ្ហាៗលើបេដាប់ទុក។ ចូរកុំរំលាយទឹក
ដោះម្តាយក្នុងសីតុណ្ហាភាពបន្ទប់។ ចូរកុំយកវាទៅដាំ ហើយមិនតេូវបេើមីកេូវេវដើម្បីកម្តាទឹកដោះម្តាយ
ឡើយ។ ទឹកដោះដេលរលាយអាចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកដល់ទៅ ២៤ ម៉ោង។ ចូរកុំបង្កកឡើងវិញនូវទឹក
ដោះដេលបានរលាយ។

…   បេដាប់ទុក— អ្នកអាចរក្សាទឹកដោះម្តាយក្នុង៖

   •  បេដាប់ទុកជាកេវ ឬ ផា្លាស្ទីក—មន សុវត្ថិភាពក្នុងការកា្លាសេ បេសិនបើចាំបាច់។
   •  ថង់កា្លាសេផា្លាស្ទកីតេវូបានរចនាបង្កើតឡើងដើម្ីបរក្សាទុកទឹកដោះម្តាយ—តេវូបេកដថាថង់នោះស្អាត 

និង បេើតេម្តងប៉ុណ្ណោះ។
 ទេនាប់កំបុ៉ងដេលបេើហើយបោះចោលមិនតេវូបានផ្តល់យោបល់សមេប់ការរក្សាទឹកដោះឡើយ។ ចូរកំុបំពេញ
បេដាប់ទុកឲ្យពេញទាំងសេុង បេសិនបើបង្កកវា ពីពេះវត្ថុរាវរីកមឌក្នុងពេលបង្កក។

សម្គាល់៖ ដាក់ផា្លាកឲ្យបេដាប់ទុកនីមួយៗជាមួយឈ្មាះរបស់កូនអ្នក និង កាលបរិច្ឆេទដេលបានបូមទឹកដោះ 
ម្តាយនោះ ពេមទំាងកាលបរិច្ឆេទតេវូចោល។

»ត

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ?

តេូវការ ដំបូនា្មាន ឬ  ជំនួយអំពី

វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ឬ ពេទ្យកុមររបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មនជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding  
»  សមេប់ ព័ត៌មន បន្ថេម សូម មើល៖ www.corporatevoices.org/lactation



ទីកន្ល្រង សីតុណ្ហភាព អំឡុងព្រល មតិ

លើបញ្ជរ, តុ សីតុណ្ហាភាព បន្ទប់ 
ដល់ទៅ ៧៧º F [២៥º C]

ចោលបនា្ទាប់ពី ៦-៨ ម៉ោង គេបបេដាប់ទុក និង រក្សាវាឲ្យ
តេជាក់តាមដេលអាចធ្វើបាន

សម្ពាយធ្វើឲ្យត្រជាក់ 
មនអុីសូឡង់

៥º – ៣៩º F
[-១៥º C ដល់ទៅ ៤º C]

ចោលបនា្ទាប់ពី ២៤ ម៉ោង រក្សាកញ្ចប់ទឹកកកឲ្យជាប់នឹង 
ទឹកដោះ គេប់ពេលទំាងអស់

ទូទឹកកក ៣៩º F [៤º C] ចោលបនា្ទាប់ពី ៥ ថ្ងេ រក្សាទុកទឹកដោះនៅផ្នេក 
ខាងកេយនេផ្នេកចម្បង

ថត បង្កក ន្រ ទូ ទឹកកក ៥º F [-១៥º C] ចោលបនា្ទាប់ពី ២ សបា្តាហ៍

ថត បង្កក ន្រ ទូ ទឹកកក
ដ្រលមនទ្វារដាច់ពីគ្នា

០º F [-១៨º C] ចោលបនា្ទាប់ពី ៣-៦ ខេ

ធុងបង្កក ឬ ទូបង្កកបញ្ឈរ -៤º F [-២០º C] ចោលបនា្ទាប់ពី ៦-១២ ខេ

បណ្ណ្រ & បច្ច្រកទ្រសន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ ការបូម & ការរក្សាទុកទឹកដោះម្តាយនៅព្រលអ្នកត្រឡប់ទៅធ្វើការ

©2010 Abbott Laboratories Inc.            មករា ២០១០         73885 Khmer – BF Pumping

°

រក្សាទឹកដោះនៅផ្នេកខាង 
កេយនេថតបង្កក នៅកន្លេង 
ដេលសីតុណ្ហាភាពថេរបំផុត

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ?

តេូវការ ដំបូនា្មាន ឬ  ជំនួយអំពី

វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ឬ ពេទ្យកុមររបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មនជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding  
» សមេប់ ព័ត៌មន បន្ថេម សូម មើល៖ www.corporatevoices.org/lactation


