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គុណភាពតេូវបានធានដោយការចងមេតេីជាមួយ៖

បន្ទាប់ពីការសម្រាលកូន  
ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចាប់ផ្តើមបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយគឺស្ទើរតេភា្លាមៗបន្ទាប់ពីកូនរបស់អ្នកកើត 
ចេញមក។  ជាធម្មតា កូនរបស់អ្នកវាងវេណាស់បន្ទាប់ពីកំណើត ហើយពេលបានដក់លើទេូងរបស់អ្នក ទារក 
អាចផ្លាស់ទីទៅរកសុដន់របស់អ្នក និង ចាប់ផ្តើមជញ្ជក់។  ចូរកុំបារម្ភ បេសិនបើអ្នកមិនអាចបំបៅកូនរបស់អ្នក 
ភា្លាមៗបន្ទាប់ពីកំណើត។  ទារកភាគចេើនមានភាពលំបាកក្នងុការបៅជាប់ សូម្ីបតេការបំបៅដោយទឹកដោះមា្តាយ 
តេូវបានពន្យារពេលក៏ដោយ។  អ្នកជំនញថេទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកបង្កើត និង រក្សាការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ដោះរបស់អ្នក រហូតដល់អ្នកមានឱកាសមួយសមេប់ការបំបៅពិសេសដំបូងនោះ។

ការប៉ះស្ប្រាកនឹងស្ប្រាក (ការថ្រាទាំប្រាបកង់ហ្គូរូ)
ឲ្យគិលានុប្បដ្ឋាយិការបស់អ្នកដក់កូនរបស់អ្នកផ្ទាល់លើទេូងរបស់អ្នក និង ដណ្តប់ភួយលើអ្នកទាំងពីរ។   
ឱបថ្នាក់ថ្នមទារកលើទេូងរបស់អ្នកក្នុងចនោ្លាះចង្អូរទេូងរបស់អ្នក។  យ៉ាងល្អវិសេសនោះ សូមដក់ទារកនៅ 
ទីនោះក្នុងពេលយ៉ាងតិច 30 នទី ឬ រហូតទាល់តេទារកបៅដោះ។  ការប៉ះស្បេកនឹងស្បេកបន្ទាប់ពីកំណើត
មានផលបេយោជន៍ខាងកេមសមេប់ទារក៖
… អ្នក និង កូនរបស់អ្នកអាចចាប់ផ្តើមស្គាល់គ្នា

… ទារកអាចមានអារម្មណ៍អំពីចង្វាក់បេះដូងលោតរបស់អ្នក

… ការនៅជិតមា្តាយគឺជាកន្លេងដ៏ល្អបំផុតសមេប់កូនរបស់អ្នកដើម្បីលេតមេូវជាមួយបរិស្ថានថ្មីជុំវិញពួកគេ 

… សីតុណ្ហាភាពស្បេក, អតេបេះដូង និង សមា្ពាធឈាមកាន់តេថេរ 

… ទារកទំនងជាមិនសូវយ ំ

ទឹកដោះដំបូង
នៅពេលកូនរបស់អ្នកកើតមក និង ក្នុងពេល 3 ទៅ 4 ថ្ងេបន្ទាប់ពីនោះ សុដន់របស់អ្នកផលិតទមេង់នេទឹកដោះ 
ហៅថ ទឹកដោះដំបូង ដេលខាប់ជាងទឹកដោះធម្មតា។  ទឹកដោះពណ៌លឿង ឬ មាសដំបូងនេះមាននូវសរធាតុ 
បំប៉នទំាងអស់ដេលកូនទើបកើតថ្មរីបស់អ្នកតេវូការក្នងុរយៈពេលពីរបីថ្ងេដំបូងនេជីវិត ក្នងុបរិមាណល្អឥតខ្ចោះ។ 
វាជួយការពារកូនរបស់អ្នកពីការឆ្លងរោគ ដេលនេះជាមូលហេតុដ៏ល្អក្នុងការចាប់ផ្តើមការបំបៅដោយទឹកដោះ
មា្តាយឲ្យបានកាន់តេឆាប់តាមដេលអាចធ្វើបាន។  សូមកុំបារម្ភ បេសិនបើវាហាក់ដូចជាកូនរបស់អ្នកកំពុងបៅ 
ក្នុងបរិមាណបន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពេលបៅដំបូងនេះក៏ដោយ។  មុនពេលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះរបស់អ្នកកើន 
ឡើង (ជាធម្មតានៅថ្ងេ 3 ឬ 4) កូនរបស់អ្នកទទួលតេបរិមាណតិចតួចនេទឹកដោះដំបូងពីសុដន់របស់អ្នក គឺតេ
ប៉ុន្មានស្លាបពេតេទៅស្លាបពេបាយប៉ុណ្ណោះ រាល់ការបៅម្តងៗ។  ចំនួនដ៏តិចនេះ គឺគេប់គេន់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូន
របស់អ្នក។

»ត

ថ្ងៃដំបូង
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទារកកើតច្រាញមកគឺជាព្រាលដ៏រំភើបមួយ បុ៉ន្ត្រាវាក៏ជាព្រាលដ្រាលនឿយហត់ដ្រារ។ 
ការយល់ដឹងរឿងខ្លះៗអំពីការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ធ្វើឲ្យថ្ង្រាដំបូងមនភពងាយស្រាួលបន្តិច។
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ការបំបៅញឹកញាប់
សូមបំបៅឲ្យបានញឹកញាប់ក្នុងពេលពីរបីថ្ងេដំបូង គឺរៀងរាល់ 1-3 ម៉ាង (ដើមនេអំឡុងពេលមួយទៅដើមនេ
អំឡុងពេលបន្ទាប់) ដើម្បី៖
… ជួយបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះបានល្អ

… ផ្តល់ឲ្យកូនរបស់អ្នកនូវសរធាតុបំប៉ន, អង្គបដិបក្ខ និង ផលបេយោជន៍សុខភាពជាចេើន

… ជួយកូនរបស់អ្នកជមេះលាមកដំបូង (អាចម៍ខា្មាំង ឬ ពេ)

… ជួយបន្ថយឱកាសនេការស្ទះនៅពេលទឹកដោះរបស់អ្នកផលិតចេញមកដំបូង

…  អនុវត្តការបំបៅដោយទឹកដោះមា្តាយពេលមានការគំពារពីអ្នកជំនញជាធម្មតា និង មុនពេលសុដន ់
របស់អ្នកមានទឹកដោះពេញ

ការចាប់ផ្តើម
គន្លះឹដើម្ីបបំបៅកូនដោយទឹកដោះបានជោគជ័យគឺការដក់សុដន់របស់អ្នក និង មាត់របស់កូនអ្នកបានតេមឹតេវូ។ 
ការរៀបឥរិយបថបានល្អអនុញ្ញាតឲ្យកូនអ្នកបៅសុដន់របស់អ្នកជាប់ពេញលេញ។  សូមបេើខ្នើយដើម្បីជួយ 
ទេដងខ្លួនរបស់កូនអ្នក។  អ្នកនឹងតេូវបំបៅឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីរក្សាការផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។  វាអាចតេូវការ 
ការព្យាយមពីរបីដងដើម្បីឲ្យកូនអ្នកបៅជាប់បានល្អ។  បេសិនបើកូនរបស់អ្នកបៅមិនបានល្អទេ សូមចាប់ផ្តើម 
ឡើងវិញ។  ហើយបេសិនបើការបំបៅដំបូងធ្វើឡើងមិនបានល្អនោះ សូមសមេកបន្តចិសិន! អ្នក និង កូនរបស់ 
អ្នកទាំងពីរនក់គឺថ្មីចំពោះបច្ចេកទេសនេះ ដូច្នេះ សូមអំណត់ជានិច្ច។  សូមសកល្បងម្តងទៀតក្នុងពេល 30 
នទី។  វាមិនអីទេក្នុងការសុំជំនួយ។  ហើយសូមចងចាំថ តេូវគេងមួយសេបក់ ពេលទារកគេង! 

បន្ទាប់ពីកំណើតដោយការវះ
ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយដំបូង និង ញឹកញាប់ផ្តល់ផលបេយោជន៍ជាចេើនជូនអ្នក និង កូនរបស់អ្នក 
បន្ទាប់ពីកំណើតដោយការវះ។ ការជញ្ជាក់របស់កូនអ្នកជំរុញឲ្យស្បូនរបស់អ្នកកន្តាេក់កាន់តេលឿន និង ធ្វើ 
ឲ្យអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយ។  ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយក៏នំអ្នក និង កូនរបស់អ្នកឲ្យកាន់តេជិតស្និទ្ធ 
ខាងអារម្មណ៍ ដេលសំខាន់ជាពិសេស បេសិនបើអ្នកនៅដច់ពីគ្នាបន្ទាប់ពីកំណើត ឬ បេសិនបើកំណើតនោះ 
គួរឲ្យឈឺចាប់។

បណ្ណ្រា & បច្ច្រាកទ្រាសន្រាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ ថ្ង្រាដំបូងo



វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖ 
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មានជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ?

តេូវការ ដំបូន្មាន ឬ  ជំនួយអំពី

គុណភាពតេូវបានធានដោយការចងមេតេីជាមួយ៖

ឥរិយាបថបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ
អ្នកនឹងតេូវរកឥរិយបថននដេលសុខសេួលបំផុតសមេប់ទាំងអ្នក និង កូនរបស់អ្នក។  អ្នកជំនញខ្លះស្នើឲ្យ
ឆា្លាស់ឥរិយបថ។  តាមវិធីនោះ កូនរបស់អ្នកនឹងមិនបៅជាប់ និង បន្ថេមសមា្ពាធលើកន្លេងតេមួយគេប់ពេល 
ឡើយ។  សូមសកល្បងឥរិយបថទាំងនេះ និង មើលថតើឥរិយបថណាដេលល្អបំផុតសមេប់អ្នក។ 

ការបីបណ្តោយដ្រា
…  អង្គុយលើកៅអីដេលមានផសុកភាព និង មានទមេទេដេ និង ខ្នងរបស់អ្នក—ចូរកុំទោរលើកូនរបស់អ្នក។  

សូមបេើខ្នើយ ឬ ភួយ, កន្សេង និង របស់ទន់ៗផ្សេងទៀតមូលចូលគ្នាដើម្បីទេដេរបស់អ្នក និង ឲ្យកូនរបស់
អ្នកមានកម្ពស់ស្មើសុដន់។  មា្តាយខ្លះរកឃើញថវាមានបេយោជន៍ក្នុងការបេើជើងមា៉ាដើម្បីឲ្យជង្គង់របស ់
ពួកគេមានកម្ពស់តេមួយស្មើនឹងតេគករបស់ពួកគេ។

…  ដក់កូនរបស់អ្នកបេររកអ្នកទទឹងពោះរបស់អ្នក, ក្បាលពោះបេររកក្បាលពោះ ហើយមុខរបស់វា និង 
ជង្គង់នៅជិតនោះ។ 

…  ដក់ក្បាលកូនរបស់អ្នកក្នុងកួយដេរបស់អ្នក ដោយឲ្យមាត់របស់វានៅពីមុខក្បាលសុដន់របស់អ្នក និង  
ដក់ដេខាងកេមរបស់កូនអ្នកឱបជុំវិញចង្កេះរបស់អ្នកខាងកេ។ 

…  ទាញកូនរបស់អ្នកទៅរកសុដន់របស់អ្នកពេលមាត់របស់វាបើកធំ គឺតេូវល្មមនឹងសុដន់របស់អ្នកដោយឲ្យ 
ចេមុះ, ថ្ពាល់ និង ចង្ការបស់វាប៉ះនឹងសុដន់របស់អ្នក។ 

ការបីទទឹងដ្រា
ឥរិយបថនេះគឺល្អសមេប់មា្តាយដេលមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបំបៅ និង ជាមួយកូនតូច ឬ មិនទាន់គេប់ខេ។ 

អ្នកអាចឃើញការបំបៅបានច្បាស់ល្អជាងឥរិយបថបីបណ្តោយដេ។  ចំពោះការបីនេះ សូមរៀបឥរិយបថខ្លួន
អ្នកឲ្យមានផសុកភាព ដោយដក់ខ្នើយនៅពីកេយអ្នក។  ទេរទៅកេយបន្តិចដូច្នេះអ្នកនឹងមិនទោរទៅលើ
កូនរបស់អ្នកឡើយ។
…  បីកូនរបស់អ្នកកាត់ទទឹងខ្លួនរបស់អ្នកដោយបេើដេផ្ទុយនឹងសុដន់ដេលអ្នកបំបៅកូន។  ទេក និង ក្បាលកូន 

របស់អ្នកដោយបេើដេនេះ នៅពេលដងខ្លួនរបស់វាលាតសន្ធឹងតាមបណ្តោយដើមដេរបស់អ្នក។ 

…  បេើដេនៅខាងសុដន់ដេលអ្នកកំពុងបំបៅដើម្បីទេសុដន់។ 

…  ដក់ទីតាំងមាត់របស់កូនអ្នកនៅកម្ពស់ក្បាលសុដន់របស់អ្នក ដោយឲ្យដងខ្លួនរបស់វាផ្អៀងចំហៀងបេរទៅ 
រកអ្នក។ 

…  ទាញកូនរបស់អ្នកទៅរកសុដន់របស់អ្នកពេលមាត់របស់វាបើកធំ គឺតេូវល្មមនឹងសុដន់របស់អ្នកដោយឲ្យ 
ចេមុះ, ថ្ពាល់ និង ចង្ការបស់វាប៉ះនឹងសុដន់របស់អ្នក។ 

»ត

ឥរិយាបថ
ឥរិយាបថបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ
ការបីបណ្តោយដ្រា | ការបីទទឹងដ្រា | ការបីចំហៀងដ្រា | ការទម្រាតខ្លួន



°

វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖ 
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មានជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ?

តេូវការ ដំបូន្មាន ឬ  ជំនួយអំពី
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បណ្ណ្រា & បច្ច្រាកទ្រាសន្រាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ ឥរិយាបទo

ការបីចំហៀងដ្រា 
ឥរិយបថនេះគឺល្អសមេប់មា្តាយដេលមានសុដន់ធំ, សមេប់អ្នកដេលមានកំណើតដោយវះ, មានបញ្ហាបំបៅ ឬ 
មា្តាយដេលមានកូនតូច ឬ មិនទាន់គេប់ខេ។ 

ការបីនេះក៏អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវដេទំនេរ ឬ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបំបៅកូនពីរក្នងុពេលតេមួយ។  គុណសម្បត្តនិេការបីនេះ 
គឺថអ្នកអាចឃើញការបំបៅយ៉ាងច្បាស់។
…  អង្គុយលើកៅអីដេលមានផសុកភាព និង មានទមេទេដេ និង ខ្នងរបស់អ្នក—ចូរកុំទោរលើកូនរបស់អ្នក។  

សូមបេើខ្នើយ ឬ ភួយ, កន្សេង និង របស់ទន់ៗផ្សេងទៀតមូលចូលគ្នាដើម្បីទេដេរបស់អ្នក។ 

…  បេើខ្នើយ ឬ ភួយ, កន្សេង និង របស់ទន់ៗផ្សេងទៀតមូលចូលគ្នានៅចំហៀងខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីទេគួយដេ 
និង គូថរបស់ទារក។ 

…  ដក់ក្បាលរបស់កូនអ្នកក្នុងបេអប់ដេរបស់អ្នកនៅកម្ពស់សុដន់របស់អ្នក និង ដក់កូនរបស់អ្នកទៅចំហៀង
នេចង្កេះរបស់អ្នកដោយដេរបស់អ្នកទេពីកេម។ 

…  ទេក្បាលរបស់កូនអ្នកដោយបេើមេដេ និង ចង្អុលដេរបស់អ្នក។  សូមដក់ភួយទន់នៅរវាងដេរបស់អ្នក និង 
ក្បាលរបស់កូនអ្នកជាទេនប់ បេសិនបើអ្នកគិតថកូនអ្នកមិនសុខសេួល។

…  ទាញកូនរបស់អ្នកទៅរកសុដន់របស់អ្នកពេលមាត់របស់វាបើកធំ គឺតេូវល្មមនឹងសុដន់របស់អ្នកដោយឲ្យ 
ចេមុះ, ថ្ពាល់ និង ចង្ការបស់វាប៉ះនឹងសុដន់របស់អ្នក។  បេសិនបើកូនរបស់អ្នកមានបញ្ហាភើ អ្នកអាចប្តូរ 
ការបីនេះឲ្យកូនរបស់អ្នកអង្គុយតេង់បន្តិច ដោយការទុកលំហតិចសមេប់ខ្យល់ក្នុងកេពះរបស់វា។

ការទម្រាតខ្លួន 
ល្អសមេប់ការបំបៅពេលយប់ និង ពេលអង្គយុមិនសុខសេលួ។ 

…  ទមេតផ្អៀងខ្លួនរបស់អ្នកដោយបេើខ្នើយដើម្បីទេក្បាល និង ករបស់អ្នក និង មួយទៀតតាមខ្នងរបស់អ្នក 
បេសិនបើចាំបាច់; ឬ ទមេតផ្អៀងខ្លួនរបស់អ្នកដោយដេមួយបត់កេមក្បាលរបស់អ្នក និង ដេមា្ខាងទៀត 
ទេសុដន់របស់អ្នក។ 

…  ទមេតកូនរបស់អ្នកជិតអ្នកនៅលើគេ ដូច្នេះមាត់របស់វានៅពីមុខក្បាលសុដន់របស់អ្នក និង សូមដក់ភួយ, 
កន្សេង ឬ កេណាត់ទន់មូលចូលគ្នាឲ្យតូចមួយនៅពីកេយខ្នងរបស់កូនអ្នក។  ទេក្បាលកូនរបស់អ្នកដោយ 
បេើមេដេ និង ចង្អុលដេរបស់អ្នក។ 

…  ទាញកូនរបស់អ្នកទៅរកសុដន់របស់អ្នកពេលមាត់របស់វាបើកធំ គឺតេូវល្មមនឹងសុដន់របស់អ្នកដោយឲ្យ 
ចេមុះ, ថ្ពាល់ និង ចង្ការបស់វាប៉ះនឹងសុដន់របស់អ្នក។ 

…  បេសិនបើអ្នកតេូវប្តូរសុដន់ សូមបីកូនរបស់អ្នកមកជិតខ្លួនអ្នក រួចរមូរខ្នងអ្នកទៅចំហៀងមា្ខាងទៀត។

មិនថឥរិយបថបំបៅកូនដោយទឹកដោះមួយណាដេលអ្នកជេើសទេ រឿងសំខាន់ដេលតេូវចងចាំគឺថមត ់
របស់កូនអ្នកគួរនៅកម្ពស់ស្មើនឹងក្បាលសុដន់របស់អ្នក។  ក្បាលរបស់កូនអ្នកគួរនៅតេង់តាមបន្ទាត់ពីក្បាល 
ពោះរបស់វា បេរមុខចំអ្នក មិនបេរទៅចំហៀង។  សូមចងចាំថ បេសិនបើក្បាលរបស់កូនអ្នកបានបេរទៅ 
ចំហៀង កូនអ្នកនឹងពិបាកលេប។  (អ្នកអាចសកខ្លួនឯង៖ បេរក្បាលរបស់អ្នក ហើយលេប។  រួចបេរទៅមុខ 
ហើយលេបម្តងទៀត។  កត់សមា្គាល់ឃើញភាពខុសប្លេក?) ដូចគ្នានេះដេរ បេសិនបើក្បាលរបស់កូនអ្នកបានបេរ 
វាកាន់តេធ្វើឲ្យកូនអ្នកពិបាកបៅជាប់ក្បាលសុដន់ និង សុដន់របស់អ្នក។



វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖ 
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មានជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding
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តេូវការ ដំបូន្មាន ឬ  ជំនួយអំពី

គុណភាពតេូវបានធានដោយការចងមេតេីជាមួយ៖

ទឹកដោះម្តាយ៖ 
… មនតុល្យភពអាហារបំប៉នដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដើម្ីបជួយកូនរបស់អ្នកបេឆំាងនឹងមេរោគឆ្លង ពេមទំាងជំងឺកុមារទូទៅ 

… មានភពងាយស្រាលួ, ត្រាងមន និង បានផ្តល់ឲ្យ ក្នុងសីតុណ្ហាភាពតេឹមតេូវ 

… ជួយឲ្យស្បូនរបស់មា្តាយតេឡប់ទៅលក្ខណៈមុនមានគភ៌របស់វា 

… កាត់បន្ថយហានិភ័យនេជំងឺមហារីកសុដន់ចំពោះមា្តាយ 

… សន្ំសបេក ់

ការរៀនបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ 
ស្តេមីានគភ៌ជាចេើនចង់ដឹងចង់ឮថតើពួកគេនឹងទទួលជោគជ័យក្នងុការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយឬទេ និង 
ថតើពួកគេនឹងផលិតទឹកដោះគេប់គេន់ឬអត់។  ចំពោះមា្តាយលើកដំបូង ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយគឺជា 
ជំនញតេវូរៀន។  អ្នកនឹងតេវូរៀនឲ្យបានតេកាន់ចេើនតាមដេលអាចធ្វើបាន និង ស្នើសំុជំនួយពេលអ្នកតេវូការ 
វា។  បេភពដ៏ល្អរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក, ឆ្មប, គិលានុប្បដ្ឋាយិកាជំនួយ ឬ អ្នកជំនញថេទាំសុខភាពដទេ 
ទៀត, អ្នកបេឹក្សាខាងការបំបៅកូន និង សម្ពន្ធ La Leche ក៏ដូចជាកម្មវិធីបំបៅកូននៅកន្លេងការងរ ដេលផ្តល់
ការគំពារដើម្បីជួយអ្នកបន្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយក្នុងរយៈពេលយូរតាមដេលអាចធ្វើបាន។

បណ្ណេខាងកេមនឹងជួយអ្នកតេៀមខ្លួនជាសេចសមេប់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ និង ឆ្លើយតបនឹង 
សំណួរខ្លះដេលអ្នកអាចមាន។ 

សម្រាកដើម្បីចាប់ផ្តើមឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីកំណើត
…  សម្រាក៖ គេងឲ្យបានចេើនតាមដេលអ្នកអាច។  សូមផ្តល់ពេលឲ្យខ្លនួឯងបានសេលួខ្លនួវិញ។  ចូរកំុព្យាយម 

ធ្វើកិច្ចការចេើន នៅពេលថ្មីៗនោះ។  សមេកពេលថ្ងេរៀងរាល់ថ្ងេ និង គេងនៅពេលកូនរបស់អ្នកគេង។  
រីករាយនឹងអ្នកមកសួរសុខទុក្ខ បុ៉ន្តេតេវូចងចំាថ អ្នកតេវូសមេកឲ្យបានចេើនតាមដេលអ្នកអាចក្នងុរយៈពេល 
ពីរបីសបា្តាហ៍ដំបូង។ 

…  កាលវិភគបំបៅ៖ បំបៅកូនរបស់អ្នករៀងរាល់ 1-3 ម៉ាង ក្នុងអំឡុងពីរបីថ្ងេដំបូង (ដើមនេអំឡុងពេលមួយ
ទៅដើមនេអំឡុងពេលបន្ទាប់)។  ធ្វើដូចនេះនឹងជួយជំរុញការផលិតទឹកដោះ និង បន្ថយ ឬ បង្ការការស្ទះ
នៅពេលទឹកដោះរបស់អ្នកផលិតចេញមក។

…  ទីកន្ល្រាង៖ ទុកកូនរបស់អ្នកនៅជិតអ្នកដើម្បីជៀសវាងការផ្លាស់ទីចេើនពេក។  សូមទុកដយភឺ (ខស្លៀក 
ចោល ឬ កេណាត់កន្ទប), គេឿងបរិកា្ខាផ្លាស់ប្តូរ, ទឹក ឬ ទឹកផ្លេឈើតេជាក់ និង អាហារសមេន់ក្បេរខ្លួនងយ
ឈោងដល់។  មា្តាយខ្លះចូលចិត្តជិបទឹកពិស ឬ ទឹកផ្លេឈើតេជាក់នៅពេលពួកគេបំបៅកូនរបស់ពួកគេ  
ហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តស្តាប់តន្តេីលួងលោម ឬ ធ្វើទាំងពីរ។ 

»ត

មូលដ្ឋានគៃះឹ
នៅព្រាលបំបៅកូនរបស់អ្នក
គ្មានអ្វីដ្រាលផ្តល់ផលប្រាយោជន៍ល្អជាងទឹកដោះម្តាយឡើយ។



°

វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖ 
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មានជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ?

តេូវការ ដំបូន្មាន ឬ  ជំនួយអំពី
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o បណ្ណ្រា & បច្ច្រាកទ្រាសន្រាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ មូលដ្ឋានគ្រាះឹ

…  ផាសុកភព៖ តេូវបេកដថទាំងអ្នក និង កូនរបស់អ្នកមានផសុកភាពតាមដេលអាចធ្វើបានពេលបំបៅកូន
ដោយទឹកដោះមា្តាយ ដោយបេើខ្នើយ ឬ ដេកៅអីដើម្បីទេទម្ងន់របស់កូនអ្នក។  មា្តាយខ្លះបេើភួយ កន្សេង ឬ 
របស់ទន់ដទេទៀតមូលចូលគ្នា ជាជាងបេើខ្នើយ។  មា្តាយខ្លះទៀតរកឃើញថការដក់អ្វីមួយនៅពីកេម 
ជើងរបស់ពួកគេជួយទេទារកបានល្អជាងដោយការលើកតំបន់ "ភ្លា" ខ្ពស់ឡើង។ 

…  ការគំពារការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ សុំឲ្យនរណាមា្នាក់ជួយដក់ទីតាំងកូនរបស់អ្នក និង ឲ្យកូនរបស ់
អ្នកបៅជាប់ ជាពិសេសពេលអ្នករៀនបំបៅដំបូង។  មា្តាយជាចេើនទទួលផលបេយោជន៍ពីជំនួយរបស់អ្នក 
បង្ហាត់ គឺនរណាមា្នាក់ដេលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំនញនេការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ ដូចជា 
អ្នកបេឹក្សាខាងការបំបៅកូន, ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុប្បដ្ឋាយិកាជំនួយ។  តេូវសុំជំនួយជានិច្ច បេសិនបើអ្នក 
តេូវការការគំពារ ឬ ជំនួយក្នុងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ ឬ មានអារម្មណ៍ថឈឺក្នុងពេលបំបៅ។ 

…  បណ្តោញគំពារ៖ គេប់គ្នាចង់ជួយបន្ទាប់ពីកូនកើតមក។  ស្នើសុំជំនួយរហូតទាល់តេវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក 
បេប់អ្នកថវាមិនអីទេក្នុងការធ្វើកិច្ចការបេចាំថ្ងេធម្មតារបស់អ្នក។  សុំឲ្យគេួសរ, មិត្តភក្តិ និង អ្នកជិតខាង 
ជួយរៀបចំ ឬ យកអាហារ, សមា្អាត, បោកគួក, លាងចាន ឬ ធ្វើការងរផ្ទះផ្សេងទៀត, មើលកូនធំ និង 
ធ្វើកិច្ចការណាមួយ។  សូមចងចាំ វាមិនអីទេក្នុងការសុំជំនួយ!

…  ការប្រាើឱសថ, វីតាមីន និង គ្រាឿងបំប៉នផ្ស្រាងទៀត៖ បេឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក, ឆ្មប ឬ អ្នកបេឹក្សា 
ខាងការបំបៅកូន បេសិនបើអ្នកកំពុងបេើឱសថបេភេទខ្លះ, វីតាមីន ឬ គេឿងបំប៉នតិណទេស សូម្បីតេ 
ឱសថគ្មានវេជ្ជបញ្ជាសមេប់ការឈឺក្បាល ឬ ផ្តាសយ ពីពេះឱសថជាចេើនឆ្លងចូលទៅក្នុងទឹកដោះមា្តាយ 
ទោះបីជាក្នុងបរិមាណតិចតួចណាស់ក៏ដោយ។  ជៀសវាងគេឿងសេវឹង និង ដក់កមេិតជាតិកាហ្វេអុីន។

…  អាហាររបស់ម្តាយ៖ ទឹកដោះមា្តាយគឺអ្វីទាំងអស់ដេលកូនរបស់អ្នកតេូវការក្នុងរយៈពេល 4 ទៅ 6 ខេដំបូងនេ 
ជីវិត ប៉ុន្តេអ្នកតេូវបន្តបរិភោគអាហារដេលមានតុល្យភាពល្អ។  សូមចងចាំថអ្វីដេលអ្នកបរិភោគ ឬ ផឹកអាច 
ប៉ះពាល់ដល់ទាំងអ្នក និង កូនរបស់អ្នក។  ក្នុងអំឡុងពេលបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ តេូវបេកដថ 
បរិភោគ 500 កាឡូរី/ថ្ងេ ចេើនជាងអ្វដីេលអ្នកបានបរិភោគពីមុនពេលអ្នកមានគភ៌ (2500 កាឡូរី/ថ្ងេ សមេប់ 
ស្តេីភាគចេើន), ពិសគេឿងបំប៉នកាល់ស្យូម និង រក្សាជាតិទឹកដោយការពិសទឹកយ៉ាងតិច 8 កេវ/ថ្ងេ។

…  អាវទ្រានប់ និង ទ្រានប់សុដន់សម្រាប់ការបំបៅកូន៖ ជេើសអាវទេនប់សមេប់ការបំបៅកូនដេលមាន 
ផសុកភាព និង តេូវល្អ ដោយអាចជួយទេ ប៉ុន្តេមិនតឹងពេកដេលរឹតសុដន់ ឬ ខ្នងរបស់អ្នក។  អាវធ្វើព ី
កប្បាសល្អជាងរបស់កេច្នេ ពីពេះអាវនោះឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានចេើនជុំវិញក្បាលសុដន់។  ពេលខ្លះ  
វាពិតជាមានបេយោជន៍ក្នុងការមានទេនប់សុដន់ ក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដេលបង្កភាពងយសេួលក្នុងការ
បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ (អាវដេលគ្មានឡេវ ឬ ទាញឡើងលើគឺល្អបំផុត)។ 
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គុណភាពតេូវបានធានដោយការចងមេតេីជាមួយ៖

ការដក់ទីតាំងទារក 
ឲ្យមុខ និង ដងខ្លួនរបស់ទារកបេររកអ្នក ដោយដក់ក្បាលរបស់ទារកនៅទន្ទឹមនឹងសុដន់របស់អ្នក។  បេសិន
បើអ្នកអាចគូសបន្ទាត់តេង់មួយពីស្មាទៅតេគៀករបស់ទារកបាន អ្នកបានដក់ទារកក្នុងទីតាំងតេឹមតេូវហើយ។  
តេូវបេកដថអ្នក និង កូនរបស់អ្នកមានផសុកភាពតាមតេអាចធ្វើទៅបាន ដោយបេើខ្នើយ ឬ ដេកៅអីដើម្ប ី
ជួយទេទម្ងន់កូនអ្នក។

ការដក់ទីតាំងសុដន ់
លើកថ្នមៗ និង ទេសុដន់របស់អ្នកដោយយកមេមដេរបស់អ្នកទេនៅពីកេមសុដន់ ហើយមេដេរបស់អ្នកនៅ 
ខាងលើនេសុដន់ នៅឆា្ងាយបន្តិចពីផ្ទេក្បាលសុដន់ (ផ្ទេពណ៌ខ្មានៅជុំវិញក្បាលសុដន់របស់អ្នក)។  សូមកាន់
សុដន់របស់អ្នកដោយដេខ្លួនឯងឲ្យចេញជារាងអក្សរ "C" ឬ "U"។  តេូវបេកដថ មេមដេដេលនៅខាងកេម
សុដន់របស់អ្នកមិនប៉ះនឹងផ្ទេក្បាលសុដន់ឡើយ។

ការឲ្យសុដន់កូនបៅ 
អង្អេលថ្នមៗលើបបូរមាត់ ឬ ថ្ពាល់របស់កូនអ្នកផ្នេកខាងកេមដោយបេើក្បាលសុដន់របស់អ្នកក្នុងចលន 
ចុះកេម ឬ ដោយបេើមេមដេរបស់អ្នករហូតដល់មាត់របស់កូនអ្នកបើកធំ។  បេសិនបើមាត់របស់កូនអ្នក 
មិនបើកធំល្មមនោះទេ សូមអង្អេលបេបនេះដដេលៗរហូតទាល់តេទារកបើកមាត់ធំ។  បន្ទាប់មក សូមទាញ 
កូនរបស់អ្នកមករកសុដន់ ដូច្នេះចេមុះ ថ្ពាល់ និង ចង្ការរបស់កូនអ្នកប៉ះនឹងសុដន់របស់អ្នកសេលៗ។  បេសិន
បើរន្ធចេមុះរបស់កូនអ្នកតេូវបានខ្ទប់ជាប់ សូមទាញគូទរបស់ទារកទៅលើចូលមកជិតអ្នក ធ្វើដូច្នេះ ក្បាល 
របស់កូនអ្នកនឹងរំកិលថយកេយបន្តិច។  

កូនរបស់អ្នកតេូវបៅមិនតេឹមតេក្បាលសុដន់ប៉ុណ្ណោះទេ។  កូនរបស់អ្នកតេូវបៅយ៉ាងហោចណាស់ 2.5 ស.ម 
(1 អុិន្ឈ៍) នេផ្ទេក្បាលសុដន់ ហើយមាត់តេូវមានទីតាំងនៅខាងលើថង់ទឹកដោះដេលស្ថិតនៅ 2.5 - 4 ស.ម 
(1 - 1 ½ អុិន្ឈ៍) ខាងកេយក្បាលសុដន់។  តាមរបៀបនេះ កូនរបស់អ្នកនឹងទទួលបានទឹកដោះចេើនបំផុត 
ហើយអ្នកទំនងជាបន្ថយឱកាសនេការឈឺក្បាលសុដន់។  

នៅពេលកូនរបស់អ្នកបៅជាលើកដំបូង អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ភា្ញាក់ៗ។  អ្នកគួរតេស្តាប់សំឡេងលេបរបស់កូន
អ្នក។  បេសិនបើអ្នកឮសូរសំឡេងកិកៗ (អណា្តោតរបស់កូនអ្នកទល់នឹងកេអូមមាត់របស់វាហើយ) នេះអាច 
មានន័យថកូនរបស់អ្នកបៅមិនបានល្អទេ។  សញ្ញាបៅមិនបានល្អដទេទៀតគឺក្បាលសុដន់ឈឺ ឬ កៀប។

ការបំបៅដោះ
ការរៀនបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ត្រាូវការព្រាលវ្រាលា និង ការអនុវត្តន៍ទាំងអ្នក និង កូនរបស់អ្នក។  
ការដក់ឲ្យកូនរបស់អ្នកបៅបានត្រាមឹត្រាវូ គឺមនសារៈសំខាន់ណស់ដើម្ីបឲ្យការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយសម្រាចជោគជ័យ។
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ការផា្លាស់ប្តូរសុដន ់
ផ្លាស់ប្តូរខាងដេលអ្នកចាប់ផ្តើមបំបៅកូន ពីពេះកូនរបស់អ្នកជញ្ជក់សុដន់ដេលបានបំបៅដំបូងយ៉ាងមាន 
បេសិទ្ធិភាព។  បេសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនបៅសុដន់ទីពីរទេ ឬ អ្នកបង្ហូរទឹកដោះនេសុដន់ទីពីរនោះចោល 
ទាំងសេុង សូមចាប់ផ្តើមបំបៅដោយសុដន់នោះនៅពេលបំបៅលើកកេយ។

ការយកទារកច្រាញពីសុដន ់
បេសិនបើចាំបាច់តេូវប្តូរទីតាំងទារកសរជាថ្មីក្នុងអំឡុងពេលបំបៅ ឬ ដក់ឲ្យបៅបានល្អជាងមុន សូមដក ់
មេមដេរបស់អ្នកថ្នមៗទៅជេុងនេមាត់របស់កូនអ្នកដើម្បីបញ្ឈប់ការជញ្ជក់។  ធ្វើដូចនេះ ជួយបង្ការការខូច 
ក្បាលសុដន់ និង ផ្ទេក្បាលសុដន់។  សូមកុំខូចទឹកចិត្ត ដំបូង វាបេហេលជាតេូវការនូវការព្យាយមជាចេើនដង
ដើម្បីបំបៅឲ្យបានតេឹមតេូវ។  វិធីពីរផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តាច់ការជញ្ជក់នេះ រួមមានការទាញចង្កាកូនអ្នកចុះកេម
ថ្នមៗ ឬ សង្កត់លើផ្នេកនេសុដន់ដេលក្បេរមាត់កូនអ្នកបំផុត។



វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖ 
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មានជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ?

តេូវការ ដំបូន្មាន ឬ  ជំនួយអំពី

គុណភាពតេូវបានធានដោយការចងមេតេីជាមួយ៖

ភពញឹកញាប់ន្រាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ 
នៅពេលកូនរបស់អ្នកចាស់ថ្ងេ ទឹកដោះរបស់អ្នកក៏ចាស់ថ្ងេផងដេរ។  បន្ទាប់ពីកំណើតរបស់កូនអ្នក ទឹកដោះ
ដេលបានផលិតដំបូងហៅថទឹកដោះដំបូង។  ទឹកដោះដំបូងពណ៌លឿងមាសនេះសម្បូរដោយអង្គបដិបក្ខ និង 
ជាអាហារដ៏ល្អឥតខ្ចោះសមេប់ទារកទើបកើត។  ក្នុងពេលពីរបីថ្ងេ ទឹកដោះដំបូងនឹងជំនួសដោយទឹកដោះ 
ចាស់ថ្ងេ។  ការបំបៅញឹកញាប់នឹងជួយបន្ធូរភាពមិនសុខសេួលដេលពេលខ្លះកើតឡើងដោយសរអារម្មណ ៍
មានទឹកដោះពេញដំបូងនេះ។ 

មា្តាយគេប់រូបចង់ដឹងថតើញឹកញាប់បុ៉ណា្ណោដេលកូនតេវូការបៅ និង រយៈពេលបុ៉ន្មាន។  នេះគឺអ្វដីេលអ្នកតេវូដឹង៖
…  កូនរបស់អ្នកនឹងតេូវបៅរៀងរាល់ 1-3 ម៉ាង យ៉ាងហោចណាស់ 9-12 ដងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ាង 

ក្នុងពេលយ៉ាងតិចបំផុត 10 នទី ឬ ចេើនជាងនេះ

…  ការបំបៅយូរជាង 30 នទីមិនគួរធ្វើឡើយ ពេះវានឹងនំឲ្យឈឺក្បាលសុដន់

… ឲ្យកូនរបស់អ្នក មិនមេននឡិកាទេ ជាអ្នកកំណត់រយៈពេលនេការបំបៅយូរប៉ុណា្ណោ

ការផ្គត់ផ្គង់ និង តម្រាូវការ
ការផលិតទឹកដោះគឺជាតមេូវការ និង ការផ្គត់ផ្គង់ គឺថទារកបៅកាន់តេចេើន ទឹកដោះកាន់តេចេើនដេលអ្នក 
នឹងផលិត។  បេសិនបើភាពញឹកញាប់នេការបំបៅ ឬ ចំនួនបំបៅថយចុះ សុដន់នឹងបន្ថយបរិមាណនេទឹកដោះ 
ដេលវាផលិតដេរ។  សូមធ្វើតាមសំណើទាំងនេះ៖ 

… អនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់អ្នកបៅឲ្យអស់ យ៉ាងហោចសុដន់មា្ខាងក្នុងពេលបំបៅម្តងៗ 

… ឲ្យសុដន់មា្ខាងទៀតបន្ទាប់ពីកូនរបស់អ្នកបៅអស់ពីសុដន់ដំបូង 

…  បេសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនបៅសុដន់ទីពីរទេ ឬ មិនបៅអស់ពីសុដន់ទីពីរ សូមចាប់ផ្តើមបំបៅដោយសុដន ់
នោះ នៅពេលបំបៅលើកកេយ (សុដន់ដេលអស់ទឹកដោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថទន់ និង ទទេ) 

…  ពិចារណាភា្ជាប់កន្លាស់សុវត្ថិភាពនឹងអាវ ឬ អាវទេនប់របស់អ្នក ជារបស់រំលឹកថសុដន់ណាមួយតេូវបំបៅ
នៅពេលបន្ទាប ់

…  កូនរបស់អ្នកនឹងងងុយគេង និង ពេញចិត្តបន្ទាប់ពីការបំបៅ ប៉ុន្តេតេូវបេកដថហៅទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិត 
របស់អ្នក ឬ អ្នកបេឹក្សាខាងការបំបៅកូន បេសិនបើអ្នកមានកង្វល់

»ត

សប្តាហ៍ដំបូង
ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយគឺជាជម្រាើសប្រាបធម្មជាតិ សម្រាប់ទាំងអ្នក និង កូនរបស់អ្នក 
ដោយផ្តល់នូវបទពិសោធន៍រឹតចំណងយា៉ាងអសា្ចោរ្យ ក៏ដូចជាផលប្រាយោជន៍ជាច្រាើនសម្រាប់ទាំងម្តាយ និង កូន។



°

វាគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការ សុំ ជំនួយ៖ 
ហៅទូរស័ព្ទ ទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទ្យកុមារ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក  »  ទាក់ទង អ្នកបេកឹ្សាខាងការបំបៅកូន  »  ស្វេងយល់អំពី បេភពព័ត៌មានជាចេើនដេលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ www.abbottnutrition.com/breastfeeding

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តាយ?

តេូវការ ដំបូន្មាន ឬ  ជំនួយអំពី
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o បណ្ណ្រា & បច្ច្រាកទ្រាសន្រាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ៖ សបា្តាហ៍ ដំបូង

ការដស់កូនរបស់អ្នកឲ្យបៅ 
ទារកគេប់រូបកើតមកជាមួយនឹងនិស្ស័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា និង តេូវការគេង។  ទារកភាគចេើននឹងគេងក្នុង 
រយៈពេល 18-22 ម៉ាងនៅ 2-3 ថ្ងេដំបូងបន្ទាប់ពីកំណើត។  ក្នុងអំឡុងពីរបីសបា្តាហ៍ដំបូង អ្នកតេូវដស់កូន 
របស់អ្នកឲ្យបៅ។  ទារកខ្លះចង់គេងចេើនជាងបៅ ក្នុងអំឡុងពីរបីសបា្តាហ៍ដំបូង។  ទាំងនេះគឺជាបណ្ណេខ្លះៗ 
សមេប់ការដស់ និង ការបំបៅកូនរបស់អ្នក៖
…  ដស់កូនរបស់អ្នក ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងេឲ្យបៅ បេសិនបើ 3 ម៉ាងបានកន្លងទៅ ចាប់តាំងពីការបំបៅ 

ចុងកេយ ឬ បេសិនបើសុដន់របស់អ្នកមានទឹកដោះពេញមិនសុខសេួល

…  តេវូបេកដថកនូរបសអ់្នកភា្ញាកដ់ងឹខ្លនួមនុពេលបៅ—ការភា្ញាកដ់ងឹខ្លនួមនិពេញលេញអាចធ្វើឲ្យកនូរបសអ់្នក
គេងវិញពេលបៅ; សូមនិយយជាមួយ, ទះតិចៗ, ឈប់រុំ ឬ ដោះសម្លៀកបំពាក់កូនរបស់អ្នកដើម្បីជួយវាឲ្យ
ដឹងខ្លួន ដោយទុកពេល 5-10 នទី មុនការបំបៅដើម្បីឲ្យបេកដថកូនរបស់អ្នកភា្ញាក់ដឹងខ្លួនពេញលេញ 

…  សូមចងចាំថទារកទើបកើតមិនគេងពេលយប់ឡើយ

…  សមេកខ្លះដោយការសមេកមួយសេបក់ ពេលកូនរបស់អ្នកគេង

ទម្ងន់របស់ទារក 
នៅពេលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះរបស់អ្នកផលិតឡើងបានល្អ កូនរបស់អ្នកគួរឡើងទម្ងន់បេហេល 18 - 20 កេម/ថ្ងេ 
(2 ⁄3 អោនស៍/ថ្ងេ) ក្នុងរយៈពេល 3 ខេដំបូង។  ទារកទើបកើតថ្មីៗភាគចេើនសេកទម្ងន់តិចតួចក្នុងអំឡុងពីរបី
ថ្ងេដំបូងបន្ទាប់ពីកំណើត។  ទារកទើបកើតគួរចាប់ផ្តើមឡើងទម្ងន់បន្ទាប់ពីសបា្តាហ៍ដំបូង។  បន្ទាប់ពី 2 សបា្តាហ៍ 
ទារកភាគចេើនតេឡប់ទៅទម្ងន់កំណើតរបស់ពួកគេវិញ។

ដយភឺ (ខស្លៀកចោល ឬ ក្រាណត់កន្ទប) របស់ទារក
បន្ទាប់ពីបេហេលថ្ងេទី 4 កនូរបសអ់្នកនងឹលេងជុះអាចមខ៍ា្មាងំទៀតហើយ (លាមកកេស, ខ្មា ឬ បេតងចាស)់។  
ជនំសួនេះ កនូរបសអ់្នកនងឹមានលាមកទន ់នងិ លឿង យ៉ាងតចិ ៣ ដង/ថ្ងេ។  AAP ផ្តលអ់នសុសនឲ៍្យបេើយ៉ាង
តចិដយភសឺើម ៦/ថ្ងេ បន្ទាបព់ថី្ងេទ ី5។  ក្នងុអឡំងុខេដបំងូ កនូរបសអ់្នកគរួផ្សើមដយភ ឺ6 អប្បបរមាក្នងុមយួថ្ងេ 
និង បន្តជុះលាមក 2-5 ដង។  ទឹកនោមរបស់កូនអ្នកគួរមើលទៅសឹងថ្លាល្អ។


