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កូនទសៀវទៅផ្ដល់ជូនេត្័ោនជា ូទៅសំរាប់ជួយអ្ែកទរៀបច្ំកនុងរវាងបុន្មានអា ិត្ាយ
ទរកាយទេលសំរាលទរករួច្នឹងជាត្ួន្ ឪ
ី េុកោដាយេំបូង។ ទបើសិនជាទរករបស់
អ្ែកោនបញ្ហាេ៏េិទសស អ្ែកអាច្រត្ូវការេត្័ោនេ៏ច្ាាស់លាស់ មួយច្ំនួននឹងការ
ជួយគំរ េីបុគគលិករបស់ទយើងផ្ង។
ទេលទរកឈឺជាធ្ងន់ធ្ងរោនជាសញ្ញទ
ា ំងទនះ អាច្នឹងបង្ហាញឲាយទ ើញទៅទេល
ទន្ះថេរ។ របសិនជាអ្ែកោនភាេរេួយប្រម នឹងមិនអាច្ទក់ ងជាមួយទវជជបណខិត្
របស់អ្ែកផ្ទាលប្
់ ន ច្ូរយកទរកអ្ែកទៅកាន់មនទីរជួយសទ្ង្្ាះជាបន្ទាន់ ទៅមនទីរទេ ាយ
ថេលជិត្បំផ្ុត្។ អ្ែកអាច្ ូរស័េទទៅរែយនដសទ្ង្្ាះជាបន្ទានតា
់ មទលខ 000 ។
ទបើសិន ទរកអ្ែកោនភាេទសេកសាលាំង ងងុយទគង ទ យ
ើ ោនអារមមណ៌ទ្ដខ
ា លួន ច្ូរយក
ទៅជួបទវជជបណខិត្ជារបញាប់។
ការជាវជាមួយរែយនដជួយសទ្ង្្ាះជាបន្ទាន់ ច្ូរគិត្ថាគឺជាវិនិទយគេ៌ោនត្នមេណាស់។


េត៌មានជាបខ្នែមអ្ាំេកា
ី រខ្ែទាំទរកនង
ឹ ភាេជាឪេុកមាាយ

សោគមអ្ូរសាដលីថផ្ែកការបំទៅទដ្ះទរក ោនផ្ដលជា
់ ទសវាកមមទដ្យគមានគិត្នែេ
កនុងការទបើកអានេីទសៀវទៅ ថេលអាច្ទញយកេីទគ
ំេ័ររបស់ទគប្នទៅកនុង៖
http://www.printgraphics.net.au/myfiles/Breastfeedingwith
confidence_2/index.html
ទគ

ំេ័រថេលប្នទសែើឲាយអានជាបថនែម ៖

www.parentline.vic.gov.au
www.SIDSandkids.org
www.raisingchildren.net.au
www.depi.vic.gov.au/pets/community-and-education/
Responsible-pet-ownership-for-children
www.unicef.org.au
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1. អ្នកស្ននកៅមន្ទីរេព ម្យបន្ទាបរ្ៅ្រ
ា ារេករួច (Your stay in hospital after birth)
ព លទ

នរាគសញ្ញាននការឈដ
ង ធ្
់ រង (Signs of serious illness)
ឺ ៏ ធ្ន

ភាគទរច្ើន មូលទ ត្ុេ៏សខា
ំ ន់ទេលអ្ែកសានាក់ទៅមនទីរទេ ាយ ទេើមាបីឲាយអ្ែកប្នទរៀនេីការថែទំ
េល់ទរកអ្ែក រួមនឹងការចាប់ទផ្តើមននការបំទៅទរកផ្ង។ ទេលអ្ែកសានាក់ទៅគឺទយលទៅតាម
របទ

នឹងថផ្ែកទវជជសារសដេសា
ី ថានភាេជមងឺខេះៗ ថេលត្រមូវេាាប្លទៅកនុងមនទីរទេ ាយ។ ភាគទរច្ើន
អ្ែកប្ន ួលនូវការអ្នុវត្តន៌ទមើលថែទំេរី កុមែមប។ របសិនអ្ែករត្ូវការេាាប្លចាំប្ច្់
ទវជជបណឌិត្ នឹងច្ូលរួមកនុងការទមើលថែទំនឹងោនគទរោងការថែទំេល់រូបអ្ែកផ្ងថេរ។
 រកុមែមបផ្ដល់ជូនការទមើលថែទំនឹងគំរ េល់អ្ែកទដ្យ ៖
 តាមសទងគត្ទមើលអ្ែក
្ នឹងទរក ទេើមាបីរប្កេច្ាាស់ថារូបអ្ែករួមទំងទរកេិត្ជាលអធ្មមតា



ទរកោនភាេទគងលក់ទរច្ើនជាងភាេធ្មមតា



ទរកោនសភាេទសេកសាលាំង ឬភាេ ន់ខលួន



ទរកោនអារមមណ៌ទ្តាខាលាំងទេក ឬរត្ជាក់ខាលាំងទេក(សីត្ុណភា
ហ េទលើសេី
38អ្ងាារ ឬទរកាម 36.4អ្ងាារ)



ទរកោនភាេេិប្កខាលាំងកនុងការេកេទងហើម ការេកេទងហើមរបស់ទរកោនសភាេ
ទេើរញាប់ៗខាលាំង ឬទរកោនសនរូ េទងហើមេងហក់





ទរកោនេុំសាច្់េកទៅកថនេងណាមួយ(ធ្ំជាង 2 េងទីថមរត្)





ទរកមិនច្ង់ទៅ (មិនរេមទៅទំងទដ្ះ ទំងេប ឬក៏ទៅត្ិច្ជាង ក់កណាដល
ា
ននការទៅជាធ្មមតា)







ទរកទន្មទជាគកនទបត្ិច្ជាង 4 កនុងរយះទេល24ទោាង ឬក៏ទលើសេី 8 ទោាងទៅ
ទដ្យគមានទន្មទសាះ។



ទរកោនការកអួត្មិនធ្មមតា(ជាេិទសសោនវត្ថុរាវេណ៌នបត្ង)



ទរកជុះរាគទរច្ើនជាងេីរេង ទដ្យោនជាត្ិ ឹករាគ នឹងោនកេិនសអុយ



ទរកោនសភាេទំងេីរថបប ការកអួត្ នឹងការរាគ





ទរកោនភាេយំមិនធ្មមតា កនុងរយះទេល 1ទោាង ឬក៏យំយូរជាងទនះ។










ទេលទរកឈឺជា មងន់ ទយលទៅតាមសញ្ញាមួយច្ំនួនអា ច្ទកើត្ោនទៅទេលមួយរំទេជ។
ទបើសិនជា អ្ែកោនការរេួយប្រមភ នឹងមិនអាច្ទក់ ងទៅកាន់ទវជជបណឌិត្របស់អ្ែកប្នសូម
យកទរកអ្ែកទៅកាន់រកសួងថផ្ែកជួយសទ្ង្្ាះជាបន្ទាន់ទៅមនទរី ទេ ាយណាថេលទៅថកាបរ
លំទៅអ្ែក។ ឬក៏អ្ែកអាច្ ូរស័េទទៅឡានទេ ាយេឹកជញ្ជូនអ្ែកជមងឺតាមទលខ ០០០ ។
ទបើសិនជា ទរករបស់អ្ែកោនភាេទសេកសាលាំង នឹងភាេទង្គងងុយ នឹងភាេទ្ដាខលួនខាលាំង
ច្ូរយកទរកអ្ែកទៅជួបទវជជបណឋិត្ជាបន្ទាន់។ ច្ូរគិត្េិចារណាេល់ការច្ុះទ
មាះរបចាំជា
សោជិកសំរាប់ឡានទេ ាយេឹងជញ្ជូនអ្ែកជមងឺ គឺេិត្ជាភាេទធ្ែវើ ិនិទយគទដ្យោនរបទយជន៌
េ៏ច្ំប្ច្់មួយ។
36

ននការសំរាលទរកអ្ែក(ឧ៖ ការសំរាលទរកតាមទវារោសឬវះទ ះសំរាល ទរក)





ការជួយអ្ែកទរៀនអ្ំេីការទមើលថែទំេល់ទរកអ្ែក
ការជួយអ្ែកជាមួយនឹងការបំទៅ (ទដ្ះឬទមាៅ ឹកទដ្ះ)
ការសាដាប់នូវបញ្ហាខាយ
វា ខែល់របស់អ្ែកនឹងភាេទសែរើ ជូននូវឳវា ទផ្ាសងៗ
ការផ្ដល់គំរ េល់ឪេុកោដាយទ ើបោនទរកេំបូង(ឧ៖ ការងូត្ ឹក ការលួងទរក
ទេលយំងងុយទគង ភាេោនសុវត្ែិភាេ នឹងការរបយ័ែត្េល់ទរកទគងសាលាប់កនុងថរគ)
ការេិភាកាាអ្ំេីវិធ្ីេនាារកំទណើត្
របសិនជាអ្ែកប្នសំរាលទរកទដ្យការវះនផ្ទទ ះ ៖
ទដ្យភាេរបកេថាអ្ែកប្នទរបើថានាំទលបបំប្ត្់ការឈឺចាប់ ការជួយអ្ែកទៅទេលអ្ែក
ងូត្ ឹកនឹង ជួយកនុងការទេើរទៅជុំវិញទៅតាមទសច្កដរី ត្ូវការ។
ទៅកនុងអ្គរសំរាកបន្ទាប់េីសំរាលទរកទ ើយ ៖
អ្ែកនឹងប្នទរកអ្ែកសែិត្ទៅថកាបរអ្ែកទំងទេលនែងនឹងយប់(ទៅថាបនទប់ទគងរួម)។
ភាគទរច្ើនអ្ែកនឹងទគងរួមបនទប់ជាមួយរសដីេ៏ន ទ ៀត្នឹងទរករបស់េួកទគផ្ង។
ទបើសិនជាទរកអ្ែករត្ូវការថែទំទៅកនុងកថនេងេាាប្លេិទសស

មទាបោះអ្នកទីឹងត្រូវ ៖

ទដ្យទលើក ឹកច្ិត្តទេើមាបីច្ំណាយទេលទៅកនុងកថនេងដ្ក់ថែទំេាាប្លេល់ទរកអ្ែក
អ្ែកអាច្និយយនឹងសាទាបទរករបស់អ្ែក អាច្ទលើកឳបរកសាបទរកអ្ែកប្ន។
ផ្តល់នូវការជួយរច្ប្ច្់យក ក
ឹ ទដ្ះអ្ែក របសិនជាទរកមិនអាច្នឹងបំទៅទដ្ះប្ន
សូមជួយផ្តលជា
់ េំណឹងេីភាេរីកច្ទរមើនននទរករបស់អ្ែក។

 ន្ញៀវមកសួរសុមទ្ុកខ (Visitors)
អ្ែកអាច្ោនច្ិត្តច្ង់បងអួត្នូវទរកែមីអ្ែកទៅរកុមរគួសារ នឹងញាត្ិមិត្តផ្ង េូទច្ែះគួរថត្គិត្ថា
របសិនោន ទ ញៀវមកសួរសុខ ុកខទរច្ើន អាច្ទធ្ែើឲាយអ្ែកោនភាេអ្ស់កោលាំងយាងខាលាំង។
អ្គរសំរាកទរកាយទេលសំរាលទរករួច្ ទោាងទេលោនកំណត្់សំរាប់ការមកសួរសុខ ុកខ។
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ទ ញៀវមកសួរសុខ ុកខទរ្ទោាងប្នកំណត្់ នឹងឲាយអ្ងគុយរង់ចាំជួបអ្ែក ឬរត្ឡប់មកទេលទរកាយ
ទ ៀត្។ ទេលខេះ ជាការសំខាន់សំរាប់ត្រមូវការជាទលើកេំបូងរបស់អ្ែកផ្ទល
ា ់នឹងទរករបស់អ្ែក។
អ្ែកអាច្នឹងសំរាច្់ថា៖






ច្ង់ជួបថត្ជាមួយនេគូនឹងកូនៗរបស់អ្ែកថត្បុទណា្ាះ។
រប្ប់អ្ែកទំងឡាយសូមកុំមកសួរសុខ ុកខ ចាំអ្ែករសួលខលួនទៅកាន់លំទៅវិញសិន។
អាច្និយយទៅកាន់មិត្ត កដិតាម ូរស័េទ។
រប្ប់ឲាយនេគូអ្ែកនិយយរប្ប់ទ ញៀវថាអ្ែកមិនទន់ ួលទគប្នទឡើយ។
ការសុនាំ ដើមបឲ្
ី យនគជួយ (Asking for help)

សូមសួរទៅរកុមែមប របសិនជាអ្ែករត្ូវការឲាយទគជួយ ែែីទបើេួកទគរវវល់យាងណាក៏ទដ្យ។
ការជួយជាបថនែមថត្បុន្មានន្ ប
ី ុទណា្ាះ នឹងការយកច្ិត្ត ុកដ្ក់េីេួកែមបអាច្ទធ្ែើឲាយោន
ភាេខុសថផ្េក េល់អារមមណ៌របស់អ្ែកប្ន។ ច្ូរចាំថាេួកអ្ែកទមើលថែទំអ្ែក គឺទគមិនេឹងេី
អារមមណ៌អ្ែកច្ង់ប្ន ឬរត្ូវការអ្ែីជានិច្ចទន្ះទឡើយ គឺទល់ថត្អ្ែករប្ប់ទៅេួកទគ។ ច្ូរកុំ
ប្រមភេីការសួររបស់អ្ែកនូវ កាយសំេីទោត្លងង់ ឬេីការសួរសំនួរេថេលេល់ទៅេីរេង។
អ្ែកនឹងរត្ូវទរបើទេលយូរកនុងការទរៀនសូរត្ទំងទនះ។ របសិនទរកអ្ែក មិនថមនជាទរកេំបូង
អ្ែកហាក់ោនអារមមណ៌េូច្ជាគិត្ថា អ្ែកប្នយល់េឹងេីអ្ែីៗទំងឡាយរួច្អ្ស់ទ យ
ើ ថត្កុំ
ឲាយទគថាទយើងេិត្ជាមិនយល់េង
ឹ អ្ែីៗទំងអ្ស់ទន្ះ។ ការសំរាលទរក នឹងច្ំទ ះទរក
និមួយៗោនភាេខុសគន។
ា បុថនដទេលខេះ អ្ែករត្ូវការភាេធ្ន្ទលើក ឹកច្ិត្តទឡើងវិញផ្ង។


ការនៅកាន់លនាំ ៅដ្ឋានវិ ញ (Going home)

ទបើសិនអ្ែកនឹងទរកអ្ែកោនសុខភាេលអទ ើយអ្ែកនឹងទរត្ៀមខលួនឲាយទច្ញទៅផ្ទះទៅទេល៖

អ្ែកអាច្បំទៅទរកអ្ែកប្នទ យ
ើ ឬោនគទរោងការបំទៅទរកទៅឯទគ ដ្ឋាន

អ្ែកអាច្ងូត្ ឹកឲាយទរកអ្ែកប្ន

អ្ែកអាច្ផ្លស
ា ់បតូរកនទប់ឲាយទរកអ្ែកប្ន

អ្ែកអាច្ផ្តល់ភាេេ៏មត្់ច្ត្់កនុងការច្ិញ្ចឹមថែទំកនុងត្ួន្ ីឪេុកោដាយេល់ទរកែមីអ្ែក

អ្ែកេឹងេីថផ្ែកទក់ ងទៅកាន់ស គមន៏ េីរប េេត្៌ោនសំរាប់ឪេុកោតាយេំបូង

ែមបនឹង/ឬរកុមទវជជបណឌិត្េិភាកាាជាមួយអ្ែកេីគទរោងការឲាយអ្ែកទច្ញេីមនទីរេ ាយ។
រសតីភាគទរច្ើន យល់ថាការទមើលថែទំទរក គឺង្យរសួលទៅតាមលំទៅដ្ឋានរបស់ទគផ្ទាលជា
់
មួយរកុមែមបថេលផ្ដលកា
់ រទមើលថែទំទៅតាមលំទៅដ្ឋាន។ ទបើសិនទនះជាកូនេំបូង រូបអ្ែកនឹង
ទរករបស់អ្ែកោនសុខភាេលអទ ើយ ទន្ះអ្ែកអាច្គិត្ច្ង់ទៅផ្ទះវិញប្នកនុងទេល 24 ទោាង។
ោនន័យថា ទេលោននផ្ទទ ះនឹងសំរាល រសដគ
ី មានបញ្ហាេិប្ក ទដ្យសំរាលទរកតាមទវរោស
េូទច្ែះរសដីអាច្សានាក់ទៅមនទីរទេ ាយប្នរវាងេី 1 ទៅ 2នែង ។ រសដីោនបញ្ហេ
ា ីប្កសមុគសាមាញទៅ
ទេលសំរាល គឺអាច្ត្រមូវឲាយសំណាក់ទៅមនទីរទេ ាយប្នយូរ នឹងច្ំទ ះរសដថី េលសំរាលទរក
ទដ្យការវះនផ្ទទ ះជួយបទងកើត្ ជា ូទៅ រសដីអាច្សំណាក់ទៅមនទីរទេ ាយប្នទលើសេី 3នែង ។
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សតវខ្ដលចញ្
ន (Pets and your baby)
ិ ចម
ឹ នង
ឹ ទរករបស់អ្ក

ច្ំទ ះសត្ែថេលច្ិញ្ចឹមមួយច្ំនន
ួ អាច្នឹងន្ំឲាយរងរបួសេ៏ធ្ងន់ធ្ងរេល់ទរកគឺជាល ឋផ្លេីការ
រច្ថណន ឬក៏ទដ្យសារទរគះថានាក់ផ្ង។ របសិនអ្ែកោនទរកែមី នឹងសត្ែថេលច្ិញ្ចឹមគឺជា
ថផ្ែកននរគួសាររបស់អ្ែក៖

គួររំេឹងគិត្ថាថែក ឬោមារបស់អ្ក
ែ នឹងោនភាេរច្ថណន

ច្ូរកុំដ្ក់ទរកឲាយទៅថត្ឯកឯងជាមួយថែក ឬោមា
 ច្ូរនិយយជាមួយរគូទេ ាយសត្ែរបស់អ្ែកេីការ ោលាក់រេូននឹងការចាក់ថានាំបង្គារទរាគ
េល់សត្ែថេលអ្ែកប្នច្ិញ្ចឹម។
 ច្ូរសាកសួររគូទេ ាយសត្ែរបស់អ្ែកសុំនូវការផ្ដលជា
់ េំបូន្មានអ្ំេីការបង្ហាញេល់ទរកទៅ
សត្ែខេះៗ ថេលអ្ែកប្នច្ិញ្ចឹម។


ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្គារនរាគ (Immunisation)

ទរកអ្ែកោនភាេការ រ ប់ ល់នូវជមងឺមួយច្ំនួន ទដ្យោនភាេេ៏ធ្ងន់ធ្ងរ អាច្ោនភាេត្ក់
សលុត្េល់ជីវិត្ផ្ងថេរ។ ទយើងផ្ដល់ឳវា េល់អ្ែកទៅតាមទគលការណ៌ថណន្ំថផ្ែកសុខភាេជាត្ិ
ខាងទវជជសារសដរសាវរជាវ ទដ្យរប្កេច្ាាស់ថា ទរកអ្ែកប្ន ួលការចាក់ថាប
នាំ ង្គារទរាគប្ន
រគប់ថផ្ែកអ្ស់ទ ើយ។


ការជក់បារនី ង
ន (Smoking and your children)
ឹ កូនៗរបស់អ្ក

ទរកទំងឡាយថេលរស់ទៅកនង
ុ ផ្ទះោនថផ្ាសងអាេឋអ្ួរ ភាគទរច្ើនថត្ងោនទមទរាគរលាកសួត្
(ទរច្ើនកអកនឹងផ្ដាសាយ)ទកើត្ ឺត្ នឹងអាច្ោនហានិ យ
័ េ៏ធ្ងន់ធ្ងរថផ្ែកទរាគសញ្ញាថេលទធ្ែើឲាយ
ទរកែប់សាលាប់មួយរំទេជ។ របសិនជា នេគូររបស់អ្ែក ឬទ ញៀវរបស់អ្ែកច្ង់ជក់ប្រី ច្ូរឲាយទគទច្ញ
ទៅខាងទរ្ផ្ទះឲាយប្នោងយ
ា េីកូនទកមង។


នេលខ្ដលទរករបស់អ្ក
ន ឈឺ ( When your baby is sick)

ទទះបីជាទរកទំងឡាយទៅត្ូច្ ោនទេលខេះអាច្ោនទកើត្ផ្ដាសាយ ឈឺទ ះទកើត្កនទួលទៅ
ទលើថសាបកនឹងោនជមងឺេ៏រសាលទផ្ាសងៗទ ៀត្ផ្ង។ ភាគទរច្ើនលកខណ:ជមងឺទំងទនះមិនជាធ្ងន់ធ្ងរ
នឹងមិនប្ច្់ត្រមូវឲាយេាាប្លទដ្យថានាំទេ ាយទឡើយ។ អ្ែកោប់យល់េឹង ថាទត្ើអ្ែីជា“ ធ្មមតា”
សំរាប់ទរកអ្ែក នឹងអាច្ច្ំណាំសាគាល់េភា
ី េផ្លស
ា ់បដូរខេះៗ ននឥរិយប របស់ទរកថេលថត្ងោន
រូមទំងរាងកាយ។ ភាេថបបធ្មមជាត្ិថេលរសដីោនអារមមណខា
៌ យ
វា ខែល់ទៅទេលថេលអ្ែកគិត្ថា
ទរករបស់អ្ែកឈឺ ទំងទន្ះគឺទៅទេលអ្ែកមិនរប្កេ ច្ាាស់ថាទត្ើរត្ូវទធ្ែយ
ើ ាងណា។ អ្ែកអាច្
ូរស័េទទៅគិលានុបដ្ឋាយកា
ិ រសុខភាេោតានឹងកុោរតាមបណាដញ
ា ការជួយផ្ដលឳ
់ វា
តាម ូរស័េប្
ទ នរគប់ទេលទវលា។ ទទះបីយាងណា ទេលទំងបុន្មាន គឺោនសារះេ៏សខា
ំ ន់
ណាស់សំរាប់ទរក ទដ្យយកទៅេិនិត្ាយជាមួយទវជជបណឌិត្។ សញ្ញាទផ្ាសងៗ ននជមងឺមិនគួរ
រេួយប្រមភជា េិទសសេល់កោ
ុ រោនអាយុទរច្ើននឺងមនុសាសទេញវ័យអាច្ោនភាេធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅេល់ទរកផ្ង។
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ខ្ននកមួយចាំនន
ួ អ្ាំេកា
ាំ ប់ទរកអ្នកនដ្ឋយសុវតែភា
ី រខ្ែទាំសរា
ិ េ

ការទ្ញ
ាំ ប់ទរកអ្នក (Buying for baby)
ិ រឥវ៉ាន់សរា

ទត្ើោនសារះសំខាន់យាងណាេល់ទរកឲាយោនភាេសុខរសួលនឹងោនសុវត្តិភាេ។
ទរកទំងឡាយោនភាេលូត្ធ្ំធ្ត្់យាងោប់រ ស
័ គួរគិត្ថាេិត្ជាភាេរត្ឹមរត្ូវទដ្យ ួល
យកទខាអាវកូនទគប្ន ក់ទ យ
ើ េីមិត្ដ ័រក េីរកុមរគួសារ ឬ ិញរបស់ថេលទគប្នទរបើទ យ
ើ ។
ច្ូរថែកទមើលផ្លាកការ រទ េើងទែះរលាកនឹងង្យរសួលកនុងការទប្កគក់។ ផ្លិត្ផ្លកនុងការ
ថណន្ំទរជើសទរីស ញ
ិ សំរាប់ទរក ោនកនុងទសៀវទៅេ៏ោនសារះរបយជន៍សំរាប់េិទរគះផ្ដល់
ទយបល់ របសិនជាច្ង់ ិញផ្លិត្ផ្លឲាយទរករបស់អ្ែក។
 សុវតាភា
(Safety in the car)
ិ េនៅកនងរែយនា
ុ
 ច្ូរទរបើទ្អ្ី

ក់ ប់ដ្ក់ទរកកនង
ុ រែយនដឲាយរត្ឹមរត្ូវតាមខានាត្គំរូ( មងន់របស់ទរក គឺោន
សារះសំខាន់ទរច្ើនជាងអាយុ ទេលទរជើសទរីសទ្អ្ី ក់ ប់ដ្ក់ទរកទៅកនុងរែយនដ)។
 ច្ូរដ្ក់េំទឡើងទ្អ្ី ប់

ក់ទរកកនុងឡានឲាយប្នរត្ឹមរត្ូវ(ការយកនែេដ្ក់ឲាយថត្បនតិច្
បនដួច្ អ្ែកអាច្យកទៅឲាយទគថែកទមើលទៅ ណា
ី
មួយ តាម ីកថនេងសំរាប់ការដ្ក់ ក់ទ្អ្ី
ទៅតាម ីតាំងរបស់ RACV មួយច្ំនួន)។
ច្ូរកុំ ុកទរកទចាលទៅកនុងរែយន្េ(ទដ្យបិ បងអួច្នឹងទវាររែយនដអាច្បណាដាលឲាយ
ោនទរគះថានាកេ
់ ីភាេទ្ដាេោ
៏ ប់រ ័ស ទទះបីជាធ្ត្ុអាកាសទ្ដាជាមធ្ាយមក៏ទដ្យ)។
សូម ូរស័េទទៅ VicRoads ទេើមាបីសាកសួរេត្៌ោនេីការទរបើទ្អ្ី ក់ ប់ដ្ក់ទរកកនុង
រែយនដ នឹងសាកសួរទៅតាមសាខាថផ្ែករែយនដទដ្យសុវត្ែភា
ិ េតាមទលខ 1300 360 745
សដីេកា
ី រេំទឡើងដ្ក់ទ្អ្ី ក់ ប់ទរកទៅកនុងរែយនដ។


ការយាំ (Crying)

ជា ូទៅ ទៅទេលទរកយំទដ្យសារមកេីកនទប ឹកទជាគ ឬទដ្យការឃ្លាន ភាេមិនរសួល
ខលួន ឬទដ្យច្ង់ឲាយទលើកេបីទឡើង។ ការយំអាច្ោនទរច្ើនទេលទរកោនអាយុ 6 សប្ដ ៌ នឹង
អាច្ោនការេិប្កកនុងការឮយំកនុងរយះទេលេ៏យូរ។ ទនះគឺមិនប្នបង្ហញ
ា ថា ទត្ើ
អ្ែកអាច្ទធ្ែើប្ន លអយាងណាទឡើយ ជាោតាបិតាទដ្យរបកេថាអ្ែកោនអារមមណ៌រេួយប្រមភ
ភាេទដ្យ មិនអាច្ជួយប្ន ភាេទៅមិនសុខ គមានសមត្ែិភាេ ឬក៏ោនភាេខឹង។ ទរកខេះ
យំទដ្យភាេលំប្កកនង
ុ រយះទេលេ៏យូរ ថេលមិនអាច្េនាយល់ប្ន មិនអាច្លួង
ទលាមឲាយប្ត្់ប្ន ការយំទនះប្នទៅថាកូលីគ= Colic ។ អាច្មកេីឈឺច្ុកទ ះ
ថេលជាមូលទ ត្ុទដ្យោនខាយល់(ទ ើមទ ះ) ឬបណាដាលមកេីការ ល់ខាយល់
ជំរុញេ៏ខាលាំងទេក។
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 នសវកមែននេងៗខ្ដលមាននាលជ
់ ន
ូ អ្នកនទ្កាយនេលនចញេម
ី នទរី នេទ្យ
( Services available to you after discharge)

គឺជាភាេធ្មមតាទ ច្ំទ ះការោនអារមមណ៌រេួយរសាប់រសល់បនតិច្បនតួច្អ្ំេីការរត្ឡប់ទៅ
កាន់លំទៅដ្ឋានវិញ។ េូទច្ែះ អ្ែីៗទំងឡាយទដ្យ ទយលទៅតាមថផ្ែកទសវាកិច្ចបំទរី។

 នសវកមែនមល
ើ ខ្ែទាំនទ្កាយនេលសាំរាលទរកន យ
ើ ( ឬពាកយកាត់នៅថ្ EPC )
ែមបោនាក់េីរកុមែមបរបស់ទយើងអាច្ទៅទមើលថែទំមដងឬ េីរេងទៅតាមលំទៅដ្ឋានរបស់អ្ែកទេល
សប្ដា ៌េំបូង នឹងបនដការថែទំ ការទសែើរឲាយឪវា េីការបំទៅទដ្ះទរក ការថែទំេល់ទរកអ្ែក
នឹងេីសុខភាេរបស់អ្ែកផ្ទល
ា ់នង
ឹ េីសុខោលភាេ។ ទសវាកមមទនះផ្ដល់បនតទៅឲាយគិលានុបដ្ឋាក
យិការថផ្ែក សុខភាេ ោតានឹងកុោរ (MCHN) គឺជារប េេ៏សំខាន់ថផ្ែកស គមន៌ ទដ្យមិន
គិត្ត្នមេសំរាប់កុោរទំងឡាយេល់អាយុ 6ោន។
ាំ គិលានុបដ្ឋាកយិកាថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ
ជាធ្មមតា ថត្ងថត្ទក់ ងទៅអ្ែកទៅកនុងសប្ហា ៏ ីមួយ ឬ ីេីរ នឹងទសែើឲាយទេលទវលាសំរាប់ទៅ
េិនិត្ាយសួរសុខ ុកខអ្ែក ទៅតាមលំទៅដ្ឋាន ឬទសែើឲាយទេលទវលាទៅកាន់មនទីរេិនិត្ាយទរាគ ទយល
ទៅតាមសាថានភាេរបស់អ្ែក។ គិលានុបដ្ឋាកយិកាថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរទធ្ែើការេិនិត្ាយសារ
ទឡើងវិញ េីការធ្ំ លូត្លាស់របស់ទរកអ្ែក ទដ្យផ្ដលកា
់ រអ្ប់រំកនុងភារះកិច្ចជាឪេុកោដាយនឹង
ឲាយជាេំបូន្មានេីការបំទៅទរក សុវត្ែិភាេេីការចាក់ថាប
នាំ ង្គារទរាគនឹងសុខភាេផ្ទល
ា ់ខលួនអ្ែកនឹង
ថផ្ែកសុខោលភាេ។
 នេលឆ្ែប ឬគលា
ន
ិ នុបដ្ឋាកយកា
ិ ខ្ននកសុមភាេមាតានង
ឹ កុមារនៅេន
ិ ត
ិ យសុមភាេនៅនគ ដ្ឋានរបស់អ្ក

ទេើមាបីជួយរកាាបុគគលិករបស់ទយើងឲាយោនសុវត្ែិភាេ ទយើងរត្ូវការសួរេូច្ជា៖

សត្ែថេលអ្ែកច្ិញ្ចឹមប្នដ្ក់ឃ្ំង ុកទដ្យរត្ឹមរត្ូវ

គមាននរណាោនាក់ជក់ប្រី ទៅទេលទៅេិនិត្ាយសួរសុខ ុកខ

គមាននរណាោនាក់ទរបើទរគឿងទញៀនទផ្ាសងៗ

សូមអ្ែករប្ប់ទយើងឲាយេឹងជាមុនទបើោននរណាោនាក់ទៅកនុងផ្ទះឈឺ ឬមិនរសួលខលួន។
ទបើអ្ែកោនការរេួយប្រមភច្ំទ ះសុវត្ែិភាេ រប្ប់េួកែមបឲាយេឹងមុនអ្ែកទច្ញេីមនទីរទេ ាយ។
របសិនជា អ្ែករត្ូវកាឳវា ទរ្ទេលទោាងទធ្ែើការ ធ្មមតាសូមទក់ ងជាមួយនឹងគិលានុបដ្ឋាក
យិការថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ តាម ូរស័េទទលខ 12 22 29 ឬ ូរស័េទទ ៅកាន់មនទីរទេ ាយ
និយយជាមួយែមបណាោនាក់ននរកុមែមបរបស់ទយើង។


ការឈច
ុ ចាប់បន្ទទប់េស
ាំ លទរកន យ
ឺ ក
ី រា
ើ (After pains)
អ្ែកោនអារមមណឈ
៍ ឺច្ុកចាប់បន្ទាប់េទី េល 3 ឬ 4 នែងេំបូងទរកាយសំរាលទរកទ ើយ។
ការឈឺច្ុកចាប់ទនះបណាដាលទដ្យសារត្ួសាបូនក្ន្រាក់។ អ្ែកោនអារមមណ៍ឈឺទៅខាងទរកាម
កាាលទ ះ ឈឺទៅខែង ឬទៅកំទៅលទា ដ្យមកេីទេលឈឺទ ះសំរាលទរក។ អ្ែកទ ើញថាភាេ
ឈឺចាប់ប្នបនែយច្ុះ បន្ទាប់េីបុន្មាននែងទរកាយមក។ ការឈឺច្ក
ុ ចាប់ទំងទនះថត្ងប្ត្់ទៅវិញ
ទដ្យទលបថានរាំ គប់បំប្ត្់ការឈឺច្ុកចាប់ខាលាំង េូច្ជាថានប្
ាំ ារាទសតាមល
ុ (Paracetamol)។
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 ការធ្លលក់ឈាម (Bleeding)
ការធ្លាក់
មតាមទវារោសបន្ទាប់េីសំរាលទរកទ ើយ គឺេូច្ធ្លាក់ជា
មរេូវ។
ទេលេំបូងគឺោនធ្លាក់
មយង
ា ទរច្ើនេណ៌រក មទ្អា អ្ែកនឹងចាំប្ច្់រត្ូវទរបើសឡ
ំ ី
អ្ន្ម័យរទប់សំរាប់ទេលសំរាលទរកទ ើយ (រកាស់ជាងសំឡអ្
ី ន្ម័យរទប់ធ្មមតា)
ទដ្យផ្លស
ា ់បដូរសំឡីអ្ន្ម័យរទប់រាល់ទេល 2 ទៅ 3 ទោាងមដង បន្ទាប់េីមួយ ឬេីរនែង
ការធ្លាក់
មថរបទៅជាេណ៌រកទ ា នឹងោនជារំអ្ិលៗ ទរច្ើនផ្ង។
មថេលអ្ែកធ្លាក់
ោនច្ំនួនកាន់ថត្ត្ិច្ៗ ទៅរ ត្
ូ ទល់ថត្វាឈប់ធ្លាក់មករួមគនាទ ៀត្។
 ការធ្លលក់ឈាម នៅនេលមន
ិ ធ្មែតា (Bleeding- when it is not normal)

ការថ្នក់ែម
ន នង
ឹ ការលួងបាំនេទរកអ្នកឲ្យនគង (Soothing and selling your baby)

េូច្អ្ែកប្នយល់េឹងេីទរករបស់អ្ែក អ្ែកអាច្នឹងទរៀនទដ្យការសាគល
ា ់អ្ំេីការ ន្
ំ ក់ ំនងរបស់
ទរក។ទនះគឺជាភាេោនរបទយជន៍ទដ្យទរៀនេីវិធ្ីៗេ៏សាមញ្ញទេើមាបល
ី ួងទលាមទរកអ្ែកទៅ
ទេលទរកមួរទ ានឹងេិប្កកនុងការលួងឲាយប្ត្់យ។
ំ គឺជាភាេថេលថត្ងថត្ទកើត្ោនកនុងការសាក
លាបងនឹងការខុសែគងនឹងអ្ែីថេលទធ្ែើទៅអាច្នឹងរត្ូវច្ំទ ះទរកោនាក់ប្ន បុថនដមិនអាច្ទធ្ែើទៅរត្ូវ
ច្ំទ ះទរកេ៏ន ៗទ ៀត្។ របសិនជា ទរករបស់អ្ែកប្នយំទដ្យហាក់បេ
ី ូច្ជាយំរ ូត្ គមាន
អ្ែីមិនអាច្ជួយប្ន ច្ូរចាំថាកុំចាប់អ្រងន់ទរកអ្ែកថេលអាច្បណាដាលោនទរគះថានាកេ
់ ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
នឹងអាច្ទធ្ែើខូច្េល់ខួរកាាលជាអ្ច្ិន្នដយ៍។
ថផ្ែកខេះៗ ថេលអ្ែកអាច្េាាយមទធ្ែើប្ន៖

ការធ្លាក់
មមិនធ្មមតាទរកាយសំរាលរួច្ របថ លមកេីមូលទ ត្ុទដ្យសារោនកំទ ច្
កំ ីត្ូច្ៗននសុកឬថផ្ែកទរសាមភានាសខេះៗថេលទៅទសសសល់ខាងកនុងត្ួសាបូនរបស់អ្ែក។
សញ្ញាមួយច្ំនួនថេលអ្ែករត្ូវតាមទមើលេូច្ជា ៖
 ការធ្លាក់
មរបស់អ្ែកទៅថត្ធ្លាក់ទរច្ើនឬកាន់ថត្ធ្លាក់ទកើនទឡើង
(អ្ែករត្ូវការផ្លាស់បតូរសំឡីអ្ន្ម័យរទប់កាន់ថត្ញឹកញាប់)
 អ្ែកោនធ្លាក់េុំ
មមួយេុំធ្ំ
 អ្ែកឈឺច្ុកកនុងទ ះ នឹង/ឬរគុនទ្តា រង្រទរសៀវរសាញ ូទៅោនអារមមណ៍មិនរសួលខលួន

មធ្លាកតា
់ មទវារោសរបស់អ្ែកផ្លាស់េណ៌េីរកទ ទា ៅេណ៌រក មទ្អា

មធ្លាក់របស់់អ្ែកោនកេិនមិនលអ ។
របសិនអ្ែកោនសញ្ញាទំងទនះ គួររប្ប់ទៅទវជជបណឋិត្អ្ែកភាលាម។ ទវជជបណឋិត្អ្ែកទច្ញសំបុរត្
ទេ ាយឲាយ ិញថានផ្
ាំ ាសះអ្ង់ ីប៊ីទយ ិក(Antibiotic) នឹងទច្ញបញ្ជាឲាយទៅែត្អ្ូរតាទសាន

 ទដ្យទធ្ែើទៅតាមមូលដ្ឋានចាំប្ច្់ ជាឳទ

(Ultrasound)។ ភាេជាចាំប្ច្់ ថេលអាច្ោន ទៅទេលមដងោកាលទដ្យរត្ូវទធ្ែទើ ឡើង



កនុងការសំអាត្ ោលាកក
់ ំទ ទច្ទកាលិកាថេលទៅទសសសល់ទច្ញឲាយអ្ស់េីសាបូនផ្ងថេរ ។
 នតនើ េលណាមញន
ឹ អាចចាប់មានឈាមរដូវវិ ញ? (When will I have a period again?)
ុាំ ង

រាល់រសដទ
ី ំងឡាយគឺោនភាេខុសៗគន។
ា ការបំទៅទរកទដ្យ ឹកទដ្ះោដាយសុ ធ ទដ្យ
អ្ែកមិនបំទៅលាយជាមួយទមាៅ ឺកទដ្ះទគទផ្ាសងៗទ ៀត្ គឺថត្ងថត្េនាារេល់ការោន
ម
រេូវទឡើងវីញ ទៅទេល 4 ទៅ 12 ថខ។ ទបើសិនអ្ែកមិនទន់ច្ង់ោននផ្ទទ ះគឺជាភាេសមគួរ
ទដ្យទរបើរបដ្ប់ការ រេនាាកំទណើត្ ទទះបីជាអ្ែកបំទៅទដ្ះទរក ឬរួមការបំទៅទដ្យទមាៅា
ឹកទដ្ះទគលាយក៏ទដ្យ។ ទបើសិនអ្ែក ទរជើសទរីសយកថត្ការបំទៅទរកទដ្យទមាៅា ឹកទដ្ះ
ទគសុ ទធ ន្ះ អ្ែករបថ លនឹងោន
មរេូវធ្លាក់ទឡើងវិញចាប់េីទេល 4 ទៅ 6 អា ិត្ាយបន្ទប
ា ់
េីទេលសំរាលទរករួច្។
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រណ៍៖ ការបំទៅ ទបើទរកឃ្លាន បដូរកនទប

ទបើទរកជុះឬទន្ម ដ្ក់ទរកទ ើរ នឹងលួងទលាម ទដ្យឳបរកទសាប
ច្ូរគិត្ទមើលេីភាេមិនសុខរសួល ជាឳទ រណ៍៖ ទ្ដឬ
ា រត្ជាក់ខាលាំងទេក ទខាអាវ ឬ
រកណាត្់រុំខចប់រលុងធ្ូរ ឬត្ឹងថណនទេក។
ច្ូរគិត្ទមើលថា ទត្ើទរករបថ លជាឈឺ(សូមេិទរគះសុំទយបល់ តាម ូរស័េទ 24ទោាង
េីថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ េីទវជជបណឋិត្របស់អ្ែក ឬទៅកាន់មនទីរទេ ាយថផ្ែកការជួយ
សទ្ង្្ាះជាបន្ទាន។
់ របសិនជាអ្ែកោនការរេួយប្រមភ។
ច្ូររុំខចប់ទរកទដ្យត្ឹងថណនទេក កាន់រ ឬដ្ក់ទរកទៅកនុងែង់ជួយ ប់រ
ក់សាយ
ពា
ផ្ដលកា
់ រទធ្ែើច្លន្ប្នមួយច្ំនន
ួ ឳទ រណ៍៖ អាច្រលាក់ទយគ ែែមៗេីោខាងទៅោខាង
ទរច្ៀង ះបំទេែែមៗ ទៅតាមច្ង្វាក់ទ េង ឬដ្ក់ទរកកនុងរទ ះរុញទេើរ។
ច្ូរគិត្េីការបនែយភាេរំខានបិ បនទប់ឲាយងងិត្ ភាេសងប់សាត្
ងា ់ ឬចាក់ទ េងត្ិច្ៗេ៏រស ន់។
ច្ូរដ្ក់ទរកងូត្ ឹកទ្ដាអ្ុនៗ នឹង ឬទធ្ែើសនសរឲាយយាងែែមៗ។
របសិនអ្ែកបំទៅ ឬលួងបំទេទរកឲាយទគងទលើថរគជាមួយអ្ែក េូទច្ែះអ្ែករត្ួវរបយ័ត្ែេ៏ច្ាាស់
ថាអ្ែកដ្ក់ទរកអ្ែកទៅកនង
ុ កូនថរគរបស់ទគ ទៅទេលបំទៅទដ្ះទរកប្នរួច្រាល់ទ យ
ើ ។

 ការនគងរបស់ទរក (Sleep baby sleep)

េាាយមកុំរេួយេីទរកទគងប្នទរច្ើនឬក៏ត្ិច្បុណា្ាទន្ះទឡើយ។ ជា ូទៅកនុងបុន្មានសប្ដា ៌
េំបូងននជីវិត្ទរក ការទគងជាមធ្ាយមចាប់េី1 ទៅ18 ទោាងកនុងមួយនែង។ ទរកនិមួយៗោន
ភាេខុសៗគនា សំខាន់ទដ្យរគន់ថត្គិត្ថា ទំងទនះគឺភាេេិត្ថេលថត្ងថត្ោនជា ូទៅ ៖
 ទរកទំងឡាយោនលំន្ំទគងទដ្យោនភាេផ្លស
ា ់បដូរនឹងទគងតាមទៅតាមត្រមូវការ
 ទរកទំងឡាយច្ំណាយទេលជាទរច្ើនថខ ទ ើបេឹងេីការខុសថផ្េកគនារវាងយប់នឹងនែង
 ទរកខេះថត្ងោនភាេង្យរសួល ទដ្យមិនយំទធ្ើែ ុកខទរច្ើន ជាងទរកេ៏ន ទ ៀត្ទឡើយ
 ទរកទំងឡាយទគងប្នសងងបល
់ អ ទបើសិន ទរកទគងទដ្យោនភាេកក់ទ្ដា។
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 ច្ូររកាាច្រនដខាយល់ឲាយរទ

ើ
យ
ទបើអ្ែកទរបើេង្ហាល់បញ្ាឃរ ច្ូរកុំដ្ក់ត្រមង់មកច្ំថរគទរក
 ច្ូរដ្ក់ទរកងូត្ ឹករតាំឲាយរត្ជាក់ខលួន កនទួលៗទដ្យច្ំហាយកំទៅថត្ងោនភាេ
ជាធ្មមតា ទៅទេលធ្ត្ុអាកាសទ្ដា។
ទរកអ្ែកោនសានាមរក មជាផ្ទង
ាំ េុំៗទៅតាមផ្ែត្់ថសាបកកណាដល
ា រកាស់នឹងទៅកថនេងថផ្ែក
ននរូបរាងកាយ េ៏ន ៗទ ៀត្។ កនទួលច្ំហាយកំទៅទនះ ថត្ងថត្ប្ត្់ទៅវិញយាងោប់រ ស
័
ទៅទេលថេលដ្ក់ទរកឲាយប្នរត្ជាក់ខលួនទឡើងវិញ។


ការនគងនង
(SIDS )
ឹ ការដ្ឋក់ទរកនគងគែនសុវតតភា
ិ េអាចសាលប់នៅកនងខ្ទ្គ
ុ

បច្ចុបាបនែកាលទនះ របទ សអ្ូរសាដាលោ
ី នការទសែើ កនុងការដ្ក់ទរកឲាយទគងទដ្យោនសុវត្តភា
ិ េ
នឹងការបនែយេីទរគះថានាក់ទដ្យបណាដាលឲាយទរកសាលាប់មួយរំទេជ ឬការសាលាប់មួយរំទេជកនុងវ័យ
ជាទរក ទដ្យមិនអាច្េនាយល់ឲាយេឹងប្ន គឺោនេូច្ជា ៖
 ច្ូរដ្ក់ទរកឲាយទគងផ្ងារខែងចាប់េីទេលទកើត្ កុំដ្ក់ទគងផ្កាបឬ
់ ទគងទផ្អៀង
 ច្ូរដ្ក់ទរកឲាយទគងទដ្យគមានការរគបកាាល នឹងមុខទឡើយ
 ច្ូរដ្ក់ទរកឲាយទៅកថនេងថេលគមានថផ្ាសងជក់ប្រី
 ច្ូរផ្ដល់បរិយកាស របកបទដ្យសុវត្ែភា
ិ េេល់ទរក កនុងការទគងទំងយប់នឹងទំងនែង។
 ច្ូរទដ្ះទអ្ៀម ក់ទៅកទរកទច្ញ
 ច្ូរដ្ក់ទរកទៅទលើនផ្ទរឺងទបផ្ទាល់ កុំដ្ក់ទរកទៅទលើទ្អ្៊ីសាឡុង ឬទលើែង់ទសាាងធ្ំ
ន់ៗ សំរាប់អ្ងគុយ ឬទលើថរគ ឹក ន់ៗ
 ច្ូរកុំដ្ក់ទខែើយ កុំដ្ក់អ្ែីប្ំងជុំវិញកូនថរគទរក ឬកុំដ្ក់កូនត្ុកកតា ន់ៗកនុងថរគទរក
 ច្ូរទរបើទខាអាវ ក់ទសដើងៗមួយច្ំនួន នឺង ួយសណដប់ទសដើង ជាងទរបើអ្ែីមួយថេលរកាស់។
 ច្ូរដ្ក់ទរកឲាយទគងទៅកថនេងរបស់ទគ ថេលោនសុវត្ដភា
ិ េ ទៅកនុងបនទប់ជាមួយមនុសាស
ចាស់ជាអ្ែកទមើលថែទំ ទៅទេល 6 អា ិត្ាយេំបូងទៅេល់ 12 ថខ។
 ច្ូរបំទៅទដ្ះេល់ទរកអ្ែក។
ការទគងកថនេងរួមជាមួយទរកអ្ែក ទសែើមិនឲាយទធ្ែើេូច្ទនះ អាច្បទងកើននូវភាេហានិ ័យេល់
ទរកទគងគមានសុវត្តភា
ិ េកនុងថរគ គឺជាទរគះថានាក់ទដ្យទគងសាលាប់មិនេឹងេីមូលទ ត្ុ។
របសិនអ្ែកបំទៅ ឬលួងបំទេទរកឲាយទគងទលើថរគ េូទច្ែះអ្ែករត្ូវរបយែ័ត្យាងច្ាាស់ថា អ្ែកដ្ក់
ទរករបស់អ្ែកទៅកនុងកូនថរគបន្ទាប់េីទេលបំទៅទដ្ះរួច្រាល់ទ ើយ។ របសិនអ្ែកអ្ស់កោលាំង
ច្ូរដ្ក់កំណត្់ទោាងដ្ស់ ឬរបកេថាោននរណាប្នរប្កេថា អ្ែកមិនទគងលក់ទេលបំទៅ
ទរកទៅទលើថរគ។ កាាលទដ្ះ Dummy អាច្ទរបើទេលការបំទៅទដ្ះមិនទន់ប្នរបទសើលអ។
ទរកទគងគមានសុវត្តភា
ិ េសាលាបក
់ នុងថរគ កនុងទគ
ំេ័រេីកុោរទំងឡាយ ូរស័េច្
ទ ល័ត្APP
ផ្ដល់េត្័ោនជាទរច្ើនេីកូនទកមងោនសុវត្តិភាេកនុងការទគង www.sidsandkids.org.au

 នែននដរនៅទវរមាស នង
ុ ចាប់ (Stitches and soreness)
ឹ ការឈច
ឺ ក

ទវារោសនឹងច្ងអូរថសាបកេីទវរោសទៅរនធគូែអាច្ទ ើម នឹងឈឺទរកាយទេលសំរាលទរករួច្។
េូច្គនាថេរ អ្ែករបថ លោនទែែទេរភាជាប់ទដ្យការរថ ក ឬរច្ឹបថសាបកថគមទវារោស ទដ្យជួយ
រ ប់សរនសសាច្់េុំ នឹងជាលិកាថសាបករួមគនា េីទេលចាប់ទផ្ដើមកនុងេំទណើរការជាសះទសាបយ
ើ ។
បុន្មាននែងេំបូង(ទៅកនុងមនទីរទេ ាយឬទៅផ្ទះ)ែមបអ្ែក នឹងថែកទមើលសានាមទែែទេរ ទេើមាបីេិនិត្ាយេី
សញ្ញាននការទ ើម ឬេំទៅកាលាយ។ បន្ទាប់េីទេល10 ទៅ14 នែង ទែែរទេរភាជាបគ
់ នានឹងរលាយចាប់
រជុះទច្ញ ទ យ
ើ មុខរបួសអ្ែកនឹងជិត្ប្នជាផ្ាសះទ ើយ។
 នតទ្ើ តូវជួយយ៉ាងណា?

 ច្ូរថែកថនេងទែែរទេរទៅទវរោសអ្ែក ឲាយប្នសាអាត្ នឹងសងួត្ជានិច្ខ (ងូត្ ឹកមដង ឬេីរេង
កនុងមួយនែង ទ យ
ើ ផ្លស
ា ស
់ ឡ
ំ ីអ្ន្ម័យរទប់ រាល់ទេលថេលអ្ែកទៅបងគន់)។
 ច្ូរទលប ថានាំសរមន់ការឈឺច្ុកចាប់ របសិនជា អ្ែកមិនទន់រសួលចាប់េអា
ី
ិត្ាយ ីមួយឬ ីេីរ ។
ច្ូរេាាយម កុំទរបើថានាំផ្ាសំេីជាត្ិកូឌីន គឺទធ្ែើឲាយោនភាេ ល់លាមក(ទកដៀន)។
 ច្ូរសអំ ឹកកក(ខចបកនុងរកណាត្់ឬរ ន្ប់) រាល់ទេល 20 ន្ ីទៅទេលសអំមដងៗ ទដ្យទធ្ែសា
ើ រ
ទឡើងវិញរាល់ទេល 2 ទោាងមដងៗ កនុងទេលបុន្មាននែងេំបូង ទេើមាបីបនែយការទ ើមនឹងការជាំ
ទៅមុខរបួស។
 ទច្ៀសវាងការ ល់លាមក ៖ ច្ូរេិសារ ឹកឲាយប្នទរច្ើន នឹងបរិទភាគអាហារថេលសំបូរទដ្យ
ជាត្ិសរនសទរច្ើន(ថផ្េទឈើនឹងបថនេរសស់ ច្ំេូកអាហារធ្ញ្ញជាត្ិសំបូរទដ្យសារជាត្ិសរនស
ទរច្ើនេូច្ជា េេួកសថណដកប្យ នឹងសថណដកទផ្ាសងៗទ ៀត្)។
អ្ែករបថ លរត្ូវការទរបើថានាំជយ
ួ ឲាយលាមកអ្ែកប្ន ន់រជាយ ទេលមុខរបួសថេលកំេុងថត្ទៅ
ជាផ្ាសះេូច្ជាញុំុំាថានាំទមតាមស
ូ ល
ិ (Metamucil) ឬ ែីបូថជល(Fybogel) ។
 ច្ូរ ទរមត្សំរាកកាយ យាងត្ិច្ណាស់មតងកនុងមួយនែង ជួយបនធូរសោពាធ្កថនេងឈឺ។
 ភាេសមរមាយ គួរថត្រង់ចាំាទេលជាទរច្ើនសប្ដា ៌ មុនទេលអ្ែកចាប់ទផ្ដើមរួមរ័កាសផ្លូវទ ។
 ការឈឺច្ុកចាប់ទៅឈឺ ទលើសេី 2 អា ិត្ាយទៅ សូមទៅជួបនឹងទវជជបណឌិត្របស់អ្ែក។
 នធ្វឲ្
ើ យរាងកាយទ្តឡប់នៅសភាេនដើមវិ ញ (Getting back into shape)

រសដីមួយច្ំនួន ោនរាងកាយរបស់ទគរត្ឡប់មកជាសភាេទេើមវិញ យាងោប់រ ស
័ ទរកាយទេល
សំរាលទរករួច្ ថត្ោនរសដីខេះទ ៀត្ប្នច្ំណាយទេលជាទរច្ើនថខទ ើបោនអារមមណស
៌ បាាយ
ច្ិត្ដច្ំទ ះរាងកាយរបស់ទគ នឹងេីសុខភាេេ៏ោំមួនប្នលអជា ូទៅ។ បន្ទាប់េី 6 អា ិត្ាយទរកាយ
ទេលសំរាលរួច្ ត្ួសាបូនអ្ែកប្នរួមរត្ឡប់មក ំ ំេូច្សភាេជាធ្មមតាវិញ។
របថ លច្ំណាយទេលេ៏យូរ សំរាប់អ្ែកកនុងការសរមក មងន់ តាំងេីទេលអ្ែកោននផ្ទទ ះនឹង
សំរាប់រាងកាយអ្ែកឲាយប្នោំាមន
ួ លអ ទំងទនះអាច្ន្ំឲាយោនភាេលអរបទសើជាធ្មមតាវិញ។
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ច្ូរបរិទភាគឲាយប្នលអ (ទ ៀងទត្់ សាមញ្ញធ្មមតាជាអាហារោនសុខភាេលអ)។
ច្ូរហាត្់រប្ណរាល់នែង(សរនសប្ត្ែអឹងរត្គក ហាត្់រប្ណកាាលទ ះនឹងការទេើរ)។
ច្ូរថសែងរកជំនួយ នូវបញ្ហាខេះៗេីសុខភាេរបស់អ្ែក។
រសដីខេះចាប់ទផ្ដើម រករបដ្ប់ទសលៀករឹត្រួត្ ទខារ ន្ប់ថវងរឹត្េល់ច្ទងគះ ទខាខេសា
ី នាបទ់ ៅលា
ឬទខាទជើងថវងរសួលទសលៀក នឹងជួយទលើក ប់ (គួរគិត្ទរៀបច្ំដ្ក់វាច្ំនួនមួយគូរទៅ
កនុងកាបូបសំរាប់អ្ែកយកទៅកាន់មនទីរទេ ាយ)។

2. ការជួយ នងឹ គាំទ្ទ្នេលទរកសាំរាលទរករួច (Help and support after birth)


នតមា
ុ ខ្នលក ខ្ដលអាចនធ្វនើ ៅបាន?
ើ នអ្វម
ី ស

ទរកាយទេលទរកប្នសំរាលទ ើយ គឺការច្ំណាយទេលទវលា សំរាប់រូបរាងកាយរបស់
អ្ែកឲាយប្នជាសះទសាបើយ ទដ្យចាប់ទផ្ដើម កនុងការបំទៅទដ្ះទរក នឹងសំរាប់រគួសារអ្ែក
ទដ្យសរមបទៅតាមលំន្ំែមី នឹង ំន្ក់ ំនងទផ្ាសងៗ។ ការ ល
ួ នូវអ្ត្ែរបទយជន៌មួយ
ច្ំនួនប្នទរៀបច្ំជួយជាបថនែម បន្ទាប់េីទេលសំរាលទរកទ យ
ើ ៖


អ្ែក នឹងោនអារមមណ៌ទដ្យប្ន

ួលនូវភាេគំរ



អ្្នក នឹងោនការ ត្់ទនឿយេ៏ត្ិច្ត្ួច្បុទណា្ាះ



ការបំទៅទដ្ះទរកោនភាេេ៏ង្យរសួល នឹងទដ្យភាេទេញច្ិត្ត



ជា ូទៅអ្ែកនឹងោនអារមមណ៌របកបទៅទដ្យសាមារត្ីេ៌លអរបទសើរ



ជីវិត្ននរគួសារ នឹងោនេំទណើការេ៏ថសនសុខសានដ។



គនទ្មាងការណ៍នេលនែងមម
ុ (Planning ahead)

ទដ្យគិត្អ្ំេី៖








អ្ែកនឹងរត្ូវការជួយ ឬច្ង់ប្នឲាយជួយទរកាយទេលសំរាលទរកទ ើយ
រយះទេលយូរបណា
ុ
្ា ថេលអ្ែកនឹងរត្ូវការជូយ ឬច្ង់ប្នការជួយ
ថផ្ែកកិច្ចការអ្ែកទធ្ែើជារបចាំនែង ឬរបចាំសប្ដា (
៌ ទប្កទខាអាវ ហាលទខាអាវទៅទរ្ផ្ទះ
អ្ុត្ទខាអាវ ទៅផ្ាារ ច្ំអ្ិនអាហារ បូមសំអាត្ផ្ទះ សំអាត្ធ្ូលី សំអាត្បនទប់ ឹក
េឹកថែកទេើរ នឹងការន្ំកូនទកមងទៅសាលាទរៀន ឬទៅកាន់មទត្តយាយសាលា)។
ថផ្ែកកិច្ចការថេលអ្ែកច្ូលច្ិត្តច្ង់ទធ្ែើទដ្យខលួនឯង
ថផ្ែកកិច្ចការទធ្ែើឲាយអ្ែកខឹងមួរទ ា របសិនអ្ែកមកជួយការង្រ គត្់មិនទធ្ែើឲាយរួច្រសាច្់ប្ច្់។
ការច្ំអ្ិនមហូប នឹងការ ុកមហូបអាហារមួយច្ំនួន ទៅកថនេងរត្ជាក់ជាទរច្ើននែង មិនចាំប្ច្់
រំខាន េល់ទេលអ្ែកកនុងការច្ំអ្ិនមហូបអាហារ ឬទៅកាន់ហាង ិញ ំនិញទន្ះទឡើយ។
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 នតនើ ធ្វស
ា ខ្ដរ? (What about baby message?)
ើ រនសឲ្យទរកយ៉ាងនម៉ាច

អ្ែកអាច្ទធ្ែើសរនសឲាយទរកប្នជាញឹកញាប់ ទបើសិនទរក នឹងអ្ែកោនភាេរីករាយជាមួយគនា។
អាច្ជួយកនុងការសំរាកសំរូលកាយ នឹងជួយេល់ទរកឲាយប្នសងប់អារមមណេ
៌ ីការយំ។
 ការឈគ
ូ នង
ឺ ែ
ឹ ការរលាកកនទប (Sore bottoms and nappy rash)

ទរកភាគទរច្ើន នឹងការេិទសាធ្ន៌ទនះទដ្យោនមដងោកល
ា នឹងជាធ្មមតាបណាដល
ា េីកនទបទន្ម
ឺកទជាគ នឹងទដ្យទរកខេះថេលប្នបំទៅទដ្យទមាៅ ឹកទដ្ះ។ ថសាបកទមើលទៅោនេណ៌
រក មរជីវរជួញ ឬ េឺរទលាង។ កនុងករណីខេះៗ ោនភាេធ្ងន់ធ្ងរខាលាំង ថេលអាច្ នឹងោនេងថបក
បនដិច្បនដួច្ េងខទុះទផ្ដារ ឬកថនេងទន្ះោនថសាបករលាត្់នឹងោនសំទណើមផ្ង។
 ភាគទរច្ើន នឹងោនភាេរបទសើទឡើងវិញយាងោប់រ ័ស ទដ្យបដូរកនទបជាញឹកញាប់
 ច្ូរទរបើនូវរកណាត្់ ឹក ឬេុំសំឡី ឬរកណាត្់ជូត្ ទដ្យគមានជាត្ិអាកុលសំរាប់ជូត្លាង
គូែទរក(រកណាត្់ជូត្ោនជាត្ិអាកុល អាច្ទធ្ែើឲាយរកហាយរលាកទៅទលើថសាបក)។
 ច្ូរទរបើបនទះរទបទលើកនទបជាមួយរកណាត្់កនទប។ បដូរកនទបសំរាប់ទេល 2 -3 ន្ ី ឬឲ្យប្ន
ទរច្ើនេងកនុងមួយនែង។
 ច្ូរការ រថសាបក ទដ្យទរបើទរបងលាបជារសទប់ការ រ ឳៈ ទរកមជាត្ិសង័គសី នឹងទរបង
លហុង ខែងកាស់សទ័រ (zinc and castor oil cream) ។
ទបើភាេទំងទនះ មិនប្នរបទសើរទឡើងបន្ទាប់េី1 នែងទៅ 2 នែងទរកាយ ទន្ះគិលានុបដ្ឋាកយិការ
ថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោររបស់អ្ែកឬ ទវជជបណឋិត្ថផ្ែកេាាប្លជមងឺ ូទៅ(GP) អាច្ទសែស
ើ ឲ
ុំ ាយ
ោនការេាាប្លទផ្ាសងៗទ ៀត្ ទេលខេះៗអាច្បណាដាលទដ្យោនេំទៅកាលយ
ា ទកើត្ថេលមកេី
ការែេងេីរចាំងទមាៅាផ្ាសិត្រោស់ (Thrush infection)។
 ការដ្ឋក់ទរកឲ្យបានសុមទ្សួល (Keeping baby comfortable)
ទរកត្ូច្ៗភាគទរច្ើនោនភាេេ៌ថសនរំទជើបរំជួលខាលាំងទៅនឹងសីត្ុណភា
ហ េទរច្ើន ជាងមនុសាស
ចាស់ នឹងកូនទកមងទំងឡាយ។ របសិនជាអ្ែកោនអារមមណ៌ទ្ដខា
ា លាំងឬក៏រត្ជាក់ខាលាំងទេក
ច្ូរថែកទមើលទរកអ្ែក។ ច្ូរទរបើនូវភាេសុខរសួលរបស់អ្ែកផ្ទល
ា ជា
់ លំន្ំទធ្ែើតាមសំរាប់ឲាយ
ប្នយល់េឹង ទត្ើរត្ូវការ ក់ទខាអាវ នឹងការទរៀបច្ំថរគទគងទដ្យថបបណាទៅតាមទសច្កដី
រត្ូវការសំរាប់ទរករបស់អ្ែក ។

ទៅទេលធ្ត្ុអាកាសទ្ដ៖ា (In hot weather)

ច្ូរកុំដ្ក់ទរកអ្ែក ឲាយទៅច្ំទរកាមេនេឺនែង

ច្ូរទសលៀក ក់យាងទសដើងទដ្យ ក់កនទបនឹងអាវកនុងប្នទ យ
ើ

ច្ូរទដ្ះទច្ញនូវទខាថេលទធ្ែើេជា
ី ត្ិទ្សូ

ច្ូរកុំដ្ក់ទរកឲាយទគងកនុងរទ ះរុញ ខាយល់រទ យ
ើ ច្ូលេ៏ត្ិច្ត្ួច្ណាស់
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 ច្ូរោនកនទប រកដ្សជូត្ ឬកថនាសងទៅនេ

ុ ជូត្សំអាត្ សំរាប់ការរសក់ទ ៀរ
ក
ឹកោត្់ នឹងកំថអ្ររបស់ទរក។ ទរកជាទរច្ើន ថេលទៅទដ្ះអាច្ោនច្លន្ការជុះ
លាមករាល់ទេលការបំទៅទដ្ះ នឹងអាច្ទធ្ែើឲាយរាគទរច្ើនផ្ង។
 ការដ្ក់ទរកឲាយទ ើរ ទដ្យ ប់ទរកឲាយអ្ងគុយរត្ង់ទៅទលើទៅលរា បស់អ្ែក
ឬដ្ក់ផ្កាបទ់ លើសាមាអ្ែក។ ច្ូរកុំរេួយប្រមភ ទបើអ្ែកទធ្ែើមិនប្នទជាគជ័យ។
ទេលទវលាកនុងការបំទៅទដ្ះក៏េូច្ជាឳកាសផ្ដល់ឲាយទរកោនភាេ ំទក់ ំ ងេ៏ជិត្
សែិ ធភាេយកច្ិត្ត ុកខដ្ក់េល់ទរក រត្ូវការភាេលូត្លាស់របកបទដ្យសុខភាេលអ។
ច្ូរទជៀសវាង កុំេិសារ ឹកទ្ដាទៅទេលអ្ែកកំេុងបីទមើលថែទរក។
 ការនងតទ្
ាូ
ឬផ្លលស់កនទបឲ្យទរក (Bathing and changing baby)
ឹ នង
ឹ ការផ្លលស់ប្រនខាអាវ
ូ ក

ជីវិត្របស់អ្ែក នឹងោនភាេង្យរសួលបនតិច្ របសិនជាអ្ែកោន ីកថនេងេិទសសមួយថេល
អ្ែកអាច្ទរបើសំរាប់ការផ្លស
ា ់បដូរ នឹងទសលៀក ក់ឲាយទរក។ទដ្យអាច្ោនជាត្ុសំរាប់ផ្លាស់បដូរ
ត្ុថវងមួយឬ ោនទៅតាម ីកថនេងមួយច្ំនួនទផ្ាសងទ ៀត្។
ការច្ំទណញទេលទវលា ទដ្យរកាារ ុកនូវអ្ែីៗថេលអ្ែករត្ូវការផ្លាស់បដូរ នឹងសទមលៀកបំ ក់
ទៅថកាបរខលួន ទដ្យោនសុវត្ដិភាេ។ អ្ែកមិនោនបំណង ុកទរកទៅថត្ឯង ទៅទេលអ្ែកទៅ
រកទមើលអ្ែីទផ្ាសងៗ ថេលអ្ែករត្ូវការ។ រប្កេយាងច្ាាស់ថា កថនេងផ្លាស់បដូរោនកំេស់រត្ឹម
រត្ូវ(ខពស់ លមមទៅកថនេងទសលៀកកនទប។ េូទច្ែះអ្ែកមិនចាំប្ច្់ឳនច្ុះទឡើយ)។
ទរកទំឡាយមិនចាំប្ច្់ងូត្ ឹកឲាយរាល់នែងទឡើយ បុថនដរកាា ការជូត្ សំអាត្មុខទរក
នឹងនេទំងេីរ អ្ែកមិនប្ច្់ទរបើសាបូ ទ បុថនដទបើអ្ែករត្ូវការ ច្ូទរបើថត្បនតិច្បនតួច្បុទណា្ាះ
ជាេិទសស ទបើទរកោនថសាបកសងួត្។ ការងូត្ ឹកមិនកំណត្់ថាជាការលាងសំអាត្ទឡើយ។
ការងូត្ ឹកអាច្ជួយេល់ការសំរាកកាយ ឬទេលសបាាយរីករាយជាមួយទរករបស់អ្ែក។
ការនងតទ្
ឺ ឲ្យទរក (Giving baby a bath)
ូ ក

 េំបូងបំទេញ ឹកកនុងអាងងូត្មុនអ្ែីៗ ច្ូរដ្ក់ ឹករត្ជាក់មុន ជាបន្ទាប់ដ្ក់ ឹកទ្ដលា
ា យ
 ច្ូរេិនិត្ាយសីត្ុណហភាេកំទៅទៅកនុង ឹកងូត្ ដ្ក់កនេសទង(
់ អារមមណ៌មិនទ្ដា ឬរត្ជាក់ទេក)
 ច្ូររប្កេច្ាាស់ថា កថនេងងូត្ ឹកេិត្ជា ីកថនេងោនសុវត្ដិភាេលអ

 ច្ូរយកនូវអ្ែីៗ ថេលអ្ែករត្ូវការចាំចាច្់ ក
ុ មុនទេលចាំទផ្ដើមផ្ងូត្ ឹកឲាយទរក
 ច្ូរទបើកកំទៅកនុងបនទប់ងូត្ ុកជាមុន ទបើសិនជាធ្ត្ុអាកាសោនភាេរត្ជាក់
 ច្ូរដ្ក់អាងងូត្ ឹកឲាយរត្ូវទៅតាមកំេស់ េូទច្ែះអ្ែកមិនចាំប្ច្់ឳនច្ុះទេកទឡើយ
ការរលាកេងថបកទដ្យមកេី ឹកទ្ដា ោនភាគត្ិច្ណាស់ ទបើអ្ែកមួលដ្ក់កំណត្់ ឹកទ្ដាទៅ
តាមរបេ័នធកំរិត្ ឬទៅទរកាម 50 េឺទរកទស(50 degrees C)។ សីត្ុណភា
ហ េសែិត្ទៅទរកាម
ការរត្ួត្េិនិត្ាយ រវាងកំរិត្ថបងថច្ក ឬកាាលោស
ា ុីន ឹក ោនសុវត្តិភាេអាច្លាយកំទៅឲាយលមម
ទេើមាបីបនែយនូវទរគះថានាក់ទដ្យសារការរលាកេងថបក។
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ទរកាយទេលសំរាលទរក ទដ្យការវះទ ះជួយបទងកើត្

ករណីេ៏ច្មាបងបងអស់របស់អ្ែកនឹងរត្ូវការជួយជាមួយកិច្ចការទផ្ាសងៗ ថេលោនទក់ ង
នឹងការទលើកដ្ក់ ឬ ការទបើកឡានទឡើយ។ របសិនជាអ្ែក ោនកូនធ្ំៗ ជាការលអបំផ្ុត្ថេល
េួកទគអាច្ទៅ ល
ួ នឹងន្ំគនាទៅកាន់សាលាទរៀន ឬទៅមទត្តយាយសាលាប្ន យាងត្ិច្
ណាស់កនុងកំឡុងទេលេីរ ឬបីសប្ដា ៌ផ្ងថេរ។ ច្ំទ ះមិត្ត ័រកនឹងរកុមរគួសារ ថេលេួកទគ
ទំងឡាយមិនអាច្ផ្តលន
់ ូវជំនួយការង្រេល់អ្ែកប្ន ថត្ទគនឹងទច្ញលុយបង់នែេសំរាប់ទសវាកមម
ថផ្ែកការទប្កសំអាត្កនទបទរក ឬសំរាប់ទសវាកមមសំអាត្លំទៅដ្ឋាន។
 ទត្ើយាងណាថេរ ទបើសិនគមានអ្ែីថេលអាច្ជួយប្ន?
រសដីជាទរច្ើន ប្នចាត្់ថច្ងកិច្ចការត្ិច្ត្ួច្ ឬទដ្យគមានអ្ែកជួយទសាះ។ ទបើសិនអ្ែក យល់ថា
ខលួនអ្ែកផ្ទាល់ ោនសភាេថបបទនះ សូមេាាយមផ្ចង់ទគលទៅទៅទលើអ្ែីៗ ថេលសំខាន់បំផ្ុត្
(ញុំុំាមហូបអាហារជាធ្មមតា សំរាកកាយ ការលាងសំអាត្) ុកទចាលនូវការង្រេ៏ន ៗទ ៀត្
រ ូត្ទល់ថត្អ្ែកោនទេលទរច្ើន ឬោនកោលាំងរសួលទឡើងវិញ។
 អាចនង
ឹ មានភាេឯនកា (It can be lonely)

រសដីមួយច្ំនួនយល់ទ ើញថា បន្ទាប់េីបុន្មានសប្ដា ៌ទរកាយសំរាលទរកទ ើយ េិត្ជាទេល
ថេលទៅឯទកា។ អាច្ជាការេិត្ ជាេិទសស ទបើសិនទនះជាទរកេំបូងរបស់អ្ែក ឬមិត្ដ ័រក
របស់អ្ែក គមាននរណារស់ទៅថកាបរ។ ការទច្ញទៅហាង ំនិញ ឬទៅទលងមិត្ត ័រក ហាក់បី
េូច្ជាោនការេិប្កយាងខាលាំងកនុងការទរៀបច្ំ ទៅទេលទលើកេំបូង។
 នតអ្
ន អាចនធ្វដ
ូ នម៉ាច
ា ខ្ដរ ( What you can do )
ើ ក
ើ ច
 ការទរៀបច្ំកាបូបយួរសំរាប់ទរករបស់អ្ែក

អ្ែកនឹងទ ើញថា ការទច្ញទៅទរ្ផ្ទះជាមួយទរកោនភាេង្យរសួលណាស់ ទបើសិនអ្ែក
ោន “កាបូបយួរទច្ញទៅទរ្”។ ទដ្យដ្ក់សតុក ុករបស់បនតិច្បនតួច្មួយច្ំនួនទៅតាម
ថេលអ្ែករត្ូវការ េូទច្ែះអ្ែកនឹងមិនប្ច្់របញាប់របញាល់ ទៅទេលទវលាេ៌ខេីទឡើយ។
អ្ែករគន់ថត្ទលើកទរករបស់អ្ែក នឹងយកការបូបយួរ រួច្ទ ើយអ្ែកអាច្ទច្ញទៅប្ន។
 ការច្ូលរួមកនុងរកុមោដាយៗ
មជាឍមណឌលសុខភាេថផ្ែកោតានឹងកុោរ កនុងត្ំបន់អ្ែកនឹងោនរកុមសំរាប់ោដាយោនទរក
ែមី ទដ្យចាប់ទផ្ដើមជាទរៀងរាល់ទេលទៅតាមថខមួយច្ំនួន។ ការច្ូលរួមទៅកនុងរកុមទនះគឺ ៖
អ្ែកអាច្ច្ងមិត្ដភាេជាមួយមិត្ដ ័រកែមីៗ នឹងការបដូរគំនិត្គនា នឹងប េិទសាធ្ន៌ទផ្ាសងៗ េីត្ួ
ន្ ីជាោតាបិតា រួមជាមួយនឹងោដាយេ៏ន ៗទ ៀត្។
 ការទៅទលងមិត្ដ ័រកនឹងរកុមរគួសារ
ការទៅទលងមិត្ត ័រកទេញមួយនែង ឬទច្ញទៅញុំុំាកាទ ែខាងទរ្ផ្ទះគឺេិត្ជាការជួយទរច្ើន។
សូមកុំប្រមភទរច្ើនទេក េីការទរៀបច្ំផ្ទះឲាយោនសណាដាប់ធ្នាប់ទន្ះទឡើយ។ េាាយមទដ្យ
ទច្ញទៅជួមមិត្ដ ័រកទំងឡាយ នឹងសោជិករគួសារទដ្យផ្ទល
ា ់ ជាជាងទផ្ដាត្ទៅទលើរបេ័នធ
ផ្ាាយេីសងគមទផ្ាសងៗ(Facebook, Twitter) ។
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 ការមានអារមែណ៍ខាវយមវល់ អ្ាំេកា
ី រនចញេនី គ ដ្ឋាន



 ការនាលដ
់ ាំ បន្ទ
ូ ែ ន នៅនេលមលះអាចជួយបាននទ្ចន
ើ នៅនេលមលះនទ្ៀតមន
ិ អាចជួយបាន

អ្ែកអាច្ផ្ដល់ឲាយទរកនូវរបស់ទង
ំ ឡាយថេលទគចាប់អារមមណ៌ ការសាទាប សាតាប់ ទមើលនឹង
ង្យរសួល ថេលោនត្នមេទថាកទ ៀត្ផ្ង។ ទរកោនភាេសបាាយ រីករាយទរច្ើនទដ្យ៖
 រូបកាយោនភាេជិត្សែិ ធបំផ្ុត្(ទៅទេលបំទៅទដ្ះ ងូត្ ឹក ឬការទអាបបីរត្កង)

សទមេងទ េង

របស់ទផ្ាសងៗ ថេលោនេណ៌េ៏រសស់ៗ ទរកអាច្សមេឹងទមើល

របស់ទផ្ាសងៗ ថេលថផ្េកៗ ទដ្យទរកការទមើលនឹងការសាទាបកាន់

សូរសទមេងទផ្ាសងៗ ការជថជកគនេ
ា ីជីវិត្រគួសារ ូទៅទរកច្ូលច្ិត្ដអ្ែីៗទ ៀត្ បុថនដអាច្
ទលងទរច្ើន ួសទេក។ ច្ូរតាមទមើលសញ្ញា cues របស់ទរក ទៅទេលោនភាេធ្ុញ
រទន់ ទរកោនភាេខឹង មួរទ ា(ទធ្ែើមុខថបេកៗឬយំ)

ឈប់កនុងការនិយយែេងទែេើយ(ង្កមុខទច្ញ)

ងងុយទគង

ការោនអារមមណ៍ ត្់ទនឿយ ឬមិនរសួលខលួន គឺជាមូលទ ត្ុេ៏លអសរោប់ការសំរាកទៅផ្ទះ។
ទទះបីជា អ្ែកោនអារមមណ៌ ័យសេនេ
់ ីការគិត្កនុងការទច្ញទៅទរ្ផ្ទះ គឺអាច្នឹងជួយអ្ែក
កនុងការនិយយទលងមួយមិត្ត ័រក នឹងសោជិកននរកុមរគួសារអ្ែក ទវជជបណឌិត្របស់អ្ែក
ឬជាមួយគិលានុបដ្ឋាកយិការថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ។
ភាេខាវយ
ា ខែល់េកា
ី រទច្ញទៅទរ្ផ្ទះ ក៏អាច្ជាសញ្ញាននការធ្លក
ា ់ ឹកច្ិត្តមួយថផ្ែកផ្ងថេរ។
ោតាបិតាែមី ជាទរច្ើនយល់ទ ញ
ើ ថា ច្ំនួនការផ្ដល់េំបូន្មានទផ្ាសងៗគនា ថេលេួកទសវាកមម
ប្នផ្ដល់ឲាយ គឺោនភាេរច្បូករច្បល់ទរច្ើន។ មនុសាសោនាក់ៗ ហាក់េូច្ជាោនទយបល់
ឬ េំទណាះរសាយទផ្ាសងៗេីគនា។ អ្ែកកំណត្់យកតាមការផ្ដលជា
់ េំបូន្មានទន្ះ ទដ្យ ៖

មិនចាំាប្ច្់យកជាេំណឹងអ្ែីទឡើយ

េាាយមកុំយកមកគិត្

ទធ្ែើទៅតាមគំនិត្របស់អ្ែក ឬគួរគិត្ថាជាភាេធ្មមតា

និយយជាមួយនរណាោនាក់ ថេលទគោនគំនិត្ទយបល់លអៗ ទធ្ែើឲាយអ្ែកទជឿ ុកច្ិត្ត
(មិត្ដ ័រក ទវជជបណឋិត្របស់អ្ែក គិលានុបដ្ឋាកយិកាថផ្ែកសុខភាេោតា នឹងកុោរ)។
សំរាប់ោតាបិតាែមីខេះ ការផ្ដលេ
់ ំបូន្មាន ទរច្ើនទេក នឹងការជួយទរច្ើនទធ្ែើឲាយទគកាន់ថត្លំប្ក
ទឡើង គឺេិត្ជាការេិប្កខាលាំងទដ្យរប្ប់ទៅមិត្ត ័រក ឬរកុមរគួសាររបស់អ្ែកថា អ្ែកមិន
ចាំប្ច្់រត្ូវការ ឬមិនច្ង់ប្នឲាយេួកទគជួយ ឬផ្ដល់ជាេំបន្
ូ មានទឡើយ ក៏បុថនតអាច្ នឹងជា
ភាេសំខាន់មួយន្ំឲាយអ្ែកោនគំនិត្សងប់សាងាត្់លអ អ្ែកទធ្ែើេូទច្ែះទដ្យទធ្ើែច្ិត្តរង
ឹ ោំាដ្ច្់ណាត្់
បុថនដទដ្យរកាានូវភាេរាក់ទក់ជានិច្ច។ ការមិនច្ង់ ួលយកនូវេំបូន្មានេ៏ន ៗ អាច្ជា
ការង្យរសួលបំផ្ុត្ ទដ្យន្ំឲាយអ្ែកអាច្ោន ំនុកច្ិត្តច្ំទ ះខលួនឯងប្នយាងទរច្ើន។


ភាេជាសះនសបយ
ើ នទ្កាយេកា
ី រវះនពាះជួយសាំរាលទរក

ការវះទ ះជួយសំរាលទរកជាភាេធ្មមតា របថ លោនរសដីោក
នា ់កនុងច្ំទណាមរសដី 5 ន្ក់
ទៅកនុងរេឋវិត្ូរិយាទនះោនទរកថេលសំរាលទដ្យប្នទរគង ក
ុ ឬថផ្ែកវះទ ះជួយសំរាល
ទរកទដ្យការជួយសទ្ង្្ាះជាបន្ទាន់។
រសដីខេះៗ ោនអារមមណ៍េ៏របកេយាងច្ាាស់េីគទរោងការវះទ ះជួយសំរាលទរក បុថនដរសដី
មួយច្ំនួនទ ៀត្ បនាសល់នូវគំនិត្ខកច្ិត្ត នឹងោនភាេទសាកសាដាយ ទដ្យេីភាេត្សូនូវអ្ែីៗ
ថេលេួកទគមិនប្ន ួល ទៅតាមគទរោងការណ៌ថេលទគចានទរគង ុកេីទេលមុន។
រសដីខេះទ ៀត្ ោនអារមមណក
៌ ំសត្់ោនភាេខកច្ិត្ត ទរ ះេួកទគមិនអាច្ចាំេល់េណា
ំ
ក់កាល
ច្ុងទរកាយតាមេំទណើការសំរាលទរករបស់ទគប្ន។ រសតីមយ
ួ ច្ំនួនទ ៀត្ោនការសអប់នូវ
សានាមសោលាកទរកាយេីការវះរបស់ទគផ្ងថេរ។
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នដ្ឋយនាលឲ្
់ យនូវភាេសប្ាយរករាយ
(Providing stimulation)
ី

ជាំន្ទញននេងៗខ្ននកសងាម (Social Skills)

ទរកប្នទរៀបច្ំខលួនរួច្ទរសច្ទេើមាបកា
ី របទងកើនទឡើងនូវជំន្ញទផ្ាសងៗេីរាងកាយរបស់ទគ។
ទរកទំងឡាយទរបើជំន្ញទផ្ាសងៗថផ្ែកសងគមរបស់ទគ។ ទេលខេះ របថ ល 6សប្ដា ទ៍ រកាយ
ទេលទរកសំរាលទ ើយ ទរករបស់អ្ែកនឹងចាប់ទផ្ដើមទែេើយត្មមកកាន់អ្ែកវិញភាេញញឹម
កនុង ការចាប់អារមមណ៍ ភាគទរច្ើនអ្ែកញញឹមត្បទៅវិញ អ្ែកនឹងប្ន ួលមកវិញក៏ទរច្ើនថេរ
េីទរកថេលោនភាេថរបរបួល ទៅតាមការបទញ្ជញនូវសញ្ញា ក
ឹ មុខថបេកៗរបស់មនុសាសចាស់។
អ្ែកអាច្ ទរបើនូវសញ្ញាេ៏រស់រទវីកទេើមាបីរំខានេល់ទរក ថេលសងប់សាងាត្់ ការសមេឹងទមើលមុខ នឹង
ញញឹម ការនិយយ ការទរច្ៀង ការទអាប នឹងការទែើប។

5. ការខ្ែទាំដល់ទរករបស់អ្កន (Caring for your baby)
ការបាំនៅទរករបស់អ្ក
ន (Feeding your baby)

ច្ូរ ុកទេលទវលាសំរាប់អ្ែក សំរាប់ច្ំណាយទេលបំទៅទរកអ្ែក ទដ្យការសំរាកកាយនឹង
សបាាយរីករាយថេលអាច្ទធ្ែើទៅប្ន។
 ច្ូរបំទៅទរកអ្ែក មុនទេលទរកចាប់ទផ្ដើមខឹងមួរទ ា។
 ច្ូររក ីកថនេងេ៏ង្យរសួល ទេើមាបីអ្ងគុយឬ ំទរត្ខលួន។
 ច្ូរដ្ក់ ូរស័េទទច្ញេីរបអ្ប់ដ្ក់ែពក់ ឬបិ ូរស័េក
ទ ុំឲាយឮសទមេង។
 ច្ូរដ្ក់កូនត្ូច្ៗ ឲាយទលងសបាាយជាមួយនឹងរបស់ទកមងទលង សាដាប់ទ េងថេលច្ូលច្ិត្ត
ញុំុំានំច្ំណី ឬអានទសៀវទៅជាមួយគន។
ា
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ការយល់ដឹងេទ
ន (Getting to know your new baby)
ី រកែែីរបស់អ្ក

នតទ
វី នខ្ដរ? What can babies do?
ើ រកអាចនធ្វអ្
ើ បា

ការរសាវរជាវប្នរប្ប់ទយើងឲាយេឹងថា ទត្ើោតាបិតាប្នយល់េង
ឹ េីភាេសទងគត្ទមើលខេះៗ
េីទរករបស់គត្់ោនភាេទរៀន នឹងភាេរបរស័យទក់ ងយាងោប់រ ស
័ ។ ទរកសំរាលែមី
មួយច្ំនួនមិនអាច្ជួយអ្ែីប្នទឡើយ បុថនតទរកទំងទន្ះអាច្ោនសភាេត្បត្មកវិញ។
ទរកអ្ែកប្នទកើត្មកទដ្យរួមជាមួយនូវល ឋភាេទៅនឹងរសជាត្ិ ការ ិត្កេិន សាដាប់ ឬ ទមើល
ទ ើញ នឹងេីអារមមណ៌ទផ្ាសងៗ។ សូមាបទ
ី រកោនអាយុទ ើបថត្បុន្មាននែង អាច្ោនលំន្តា
ំ មថបប
បត្់ថបរយឺត្ៗ ទៅតាមវត្ថន្
ុ ន្ ទរកអាច្ទមើលទ ញ
ើ នូវមុខឪេុកោដាយផ្ងថេរ។ ទេលទរក
អ្ែកោនសភាេសងបសា
់ ងាត្់ទដ្យសមេឺងទៅអ្ែីមួយ អ្ែកអាច្ចាប់យកកាន់ឲាយទរកចាប់អារមមណ៌
កាន់ទរកដ្ក់ឲាយជិត្ទៅវត្ថុទន្ះ ទេលអ្ែកនិយយទដ្យភាេញញឺម។ តាំងេីជីវិត្េំបូង ភាគ
ទរច្ើនទរកោនភាេសងប់សាងាត្់ អាច្ទធ្ែើរតាប់អ្ែកទលៀនអ្ណាដាត្ទច្ញ ឬហារោត្់េ៏ធ្ំ ឬក៏ខជិប
បបូរោត្់របស់អ្ែក។
 ការទ្ប្ទ្ស័យទ្ាំន្ទក់ទ្ន
ាំ ងចាប់ននាើ មមានជានលក
ូ ( Communication starts early)
ើ ដាំបង

ការរបរស័យ ំន្ក់ ំនងជាគំរភា
ូ េរបស់ទរក ទៅថាសញ្ញc
ា ues(ជាសញ្ញារប្ប់ឲាយេឹង)។
សញ្ញា cues មួយច្ំនួនោនសភាេេ៏ច្ាាស់លាស់ (េូច្ជាការយំ)នឹងមួយច្ំនួនោនភាេ
េិប្កទរច្ើនទេើមាបីកំណត្់ប្នច្ាាស់លាស់ េូច្ជាញីថ ែកសងខាង ទេលទរកអ្ស់កោលាំង។
ទរកអ្ែក នឹងផ្ដល់នូវសញ្ញាឲាយអ្ែកេឹង ទេលទរកច្ង់និយយែេងទែេើយជាមួយអ្ែក(ភាគេ៏
ទរច្ើន កនុងការសមេឹងច្ំថកវថ ែក ទនះគឺជាសញ្ញាមយ
ួ ) ក៏េូច្គនាថេរ ការឲាយជាសញ្ញេ
ា ល់អ្ែកទៅ
ទេលថេលទរករត្ូវការសំរាក េីភាេអ្ែីថេលទកើត្ោនទឡើង(ទរកអាច្មិនច្ង់សមេឹងច្ំថកវ
ថ ែកឬមួយការចាប់ទផ្ដម
ើ ងងុយទគង ឬ យំមួរទ )
ា ។ ទរកទំងឡាយ ចាប់ទផ្ដើមឲាយអ្ែកប្នេឹង
េីអារមមណទ៌ ៅកនុងជីវិត្េំបូងរបស់ទគ ទដ្យភាេញញឹម ការទធ្ែើសនូរសំទឡងរបស់ទគ នឹងរួម
ទំងភាសារ កាយវិការរបស់ទគផ្ង។ ទរករបស់អ្ែក អាច្ទធ្ែើសទំ ឡងទៅតាមអ្ត្ែន័យទផ្ាសងៗ
(ការគំ កខាលាំង យំទដ្យកំសត្់ កអក ទ ើរ កណាដាស់ នឹងយំច្ង់ប្នអ្ែីមួយ)។
ទរករបស់អ្ែកប្នបទញ្ជញ រប្ប់ទដ្យទៅតាម ឹកមុខ។ អ្ែកនឺងប្នទ ញ
ើ មុខទរករបស់
អ្ែកផ្លាស់បដូរទៅតាមការត្បរប្ប់ ទដ្យភាេច្ូលច្ិត្ដ នឹងភាេមិនច្ូលច្ិត្ត នូវរសជាត្ិនឹង
កេិនទផ្ាសងៗ។ េនេឺទ េើងចាំង នឹងសូរសទមេងឮ ខាលាំងទេក ក៏អាច្ទធ្ែើឲាយភាេសាវាគមន៌របស់ទគ
ទដ្យរបកបទដ្យ ឹកមុខរកញូវ នឹងភាេច្ងច្ទញ្ចើមផ្ង។ នេទំងេីរទដ្យច្លន្រាងកាយ
របស់ទរកអ្ែក រប្ប់អ្ែកថាទរក អ្ែកោនអារមមណ៌យាងណា។ នេទំងេីរសំរាកច្ុះទដ្យ
រាងកាយបង្ហាញ េីទរកោនភាេសបាាយ បុថនដទេលទរកមិន សបាាយច្ិត្ត ទគោនការ
កាដប់នេេ៏ត្ឹង នឹងទេើមនេទជើង នឹងរាងកាយោនអារមមណត្
៌ ឹងថណនផ្ងថេរ។
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របសិនអ្ែក ោនការរំេឹងគិត្េ៌រឹងោំ ទៅទេលអ្ែកឈឺទ ះសំរាលទរកទដ្យមិនចាំប្ច្់ទរបើ
ថានាំទេ ាយទឡើយ។ ការសំរាលតាមថបបទនះ ជាភាេ “ធ្មមជាត្ិ” គឺគមានេិប្កទដ្យសារថត្
ោនអារមមណ៌ខកច្ិត្តទនះទឡើយ។ ទំងអ្ស់ទនះោនេំទណើរការណ៌លអទដ្យភាេជាសះទសាបយ
ើ
របស់អ្ែក នឹងប្នជាយាងោប់រ ័ស បុថនដសំរាប់រសដីខេះទ ៀត្ រត្ូវប្នច្ំណាយទេលយូរជាង
ថេលទគប្នគិត្សាមានទៅទ ៀត្។ រសដីខេះទ ៀត្ ោនភាេភាញាកេ
់ ីកំរិត្ននភាេឈឺច្ុកចាប់ទរកាយ
សំរាលរួច្ថត្ត្ិច្ត្ួច្បុទណា្ាះ យាងត្ិច្ណាស់ថត្បុន្មានសប្ដា ៌បុទណា្ាះ អ្ែកនឹងចាប់ទផ្ដើមទធ្ែើ
នូវកិច្ចការកនុងផ្ទះសថមាបងប្នខេះៗ រត្ូវការទលើកដ្ក់ នឹងឳនច្ុះទឡើង ទដ្យទៅោនការ
េិប្កយាងខាលាំង។ រសដីមួយច្ំនន
ួ ោនភាេសពឹក ឬរោស់ទៅជុំវញ
ិ កថនេងសានាមសោលាកជាទរច្ើន
សប្ហា ៌ ឬជាទរច្ើនថខផ្ងថេរ។ េំទៅទៅកាលាយខេះៗ ទៅកថនេងមុខរបួសអាច្ោនេំទណើរការ
យឺត្យូរកនុងការោប់ជាសះទសាបយ
ើ ប្នលអទឡើងវិញ។ អ្ែកោនការេិប្កសូមាបីថត្ទងើបទច្ញេី
ថរគទគង ឬការងូត្ ឹកក៏អាច្ទធ្ែើឲាយោនភាេមិនសុខរសួលផ្ងថេរ។ អ្ែកនឹង ួលឳវា មិនឲាយ
ទបើកបររែយនដកំឡុងទេលជាទរច្ើនសប្ហា ៏។ ជំនួយការរបត្ិបត្ដិ នឹងការគំរ ថផ្ែកផ្លូវច្ិត្តជា
កតាតាេ៏សខា
ំ ន់ សំរាប់អ្ែកទ ើបថត្ជាេីការឈឺសះទសាបយ
ើ ផ្ងថេរ។
 ការរតត
ុ េក
ាំ ី តទរកមួយនទ្ៀត (Looking ahead to another birth)
ិ នៅនែងមម
ី ណ

អ្ែកអាច្នឹងនិយយជាមួយទវជជបណឌិត្អ្ែក េីភាេង្យរសួលទដ្យេាាយមកនុងការសំរាល
ទរកតាមទវរោស ទេលអ្ែកោនទរកទរកាយទ ៀត្។ អ្ែកអាច្អានេីការសំរាលទរកតាម
ទវារោសទរកាយទេលសំរាលទរកមុន ការវះទ ះជួយបទងកើត្(VBAC) ។ អ្ែកអាច្ សាកសួរ
ជាមួយរសដីណាថេលទគធ្លាប់សរា
ំ លទរកតាមថបបទនះ។
 ការរាំជួលអារមែណ៏របស់អ្ក
ន (Yours emotions)

ទបើសិន ភាេរំជួលផ្លូវអារមមណ៌របស់អ្ែកោនសភាេទឡើងនឹងច្ុះ កនុងមួយរយះសូមកុំរេួយ។
ច្ំណាយទេលមួយនែងទធ្ែើអ្ែីមដងមួយ។ ច្ូរថែទំខលួនអ្ែក នឹងរីករាយជាមួយការយល់េឹងេីទរក
របស់អ្ែក ទដ្យតាមវិធ្ផ្
ី ល
ទា ់បស់អ្ែក នឹងទៅតាមទេលទវលារបស់អ្ែក។ ទេលសប្ដា េ
៌ ំបូង
បន្ទាប់េីសំរាលទរកទ យ
ើ អ្ែកអាច្ោនភាេរច្បូករច្បល់ទដ្យអារមមណ៌រំជួលច្ិត្ត បណាដាល
េីរូបរាងកាយរបស់អ្ែក សារធ្ត្ុអ្័រមូន សរមបមកភាេទេើមវិញ អាច្ទធ្ែើឲាយោនភាេភាញាក់ទផ្អើល
ទដ្យទ ញ
ើ អ្ែកោនអារមមណ៌កស
ំ ត្់មួយរំទេជទគទៅថា “ ការកំសត្់ ផ្លូវច្ិត្ដទេលសំរាល
ទរកទ យ
ើ ” អាច្ោនរយះទេលបុន្មានទោង
ា ឬក៏រយះទេល 2 ឬ 3 នែង បន្ទាប់មកថរបជាធ្មមតា
វិញ ថត្ទបើភាេទនះមិនប្ត្់ អ្ែកអាច្រប្ប់ែមបអ្ែក ឬទវជជបណឌិត្ឲាយទគប្នេឹងផ្ង។
រវាងទេលបុន្មានសប្ដា ៌បន្ទាបេ
់ ីសំរាលទរកទ យ
ើ កំឡុងទេលទរត្ៀមសំរាកសំរល
ួ កាយ ។
មនុសាសោនាក់ៗទៅកនុងរកុមរគួសារប្នសរមបទៅនឹងការជួយេល់ទរកែមី នឹងភាេ ួលខុស
រត្ូវទផ្ាសងៗផ្ងថេរ។
13

ជីវិត្េ៏ច្មាបង គឺអ្ែីៗទំងឡាយប្នផ្លស
ា ់បដូរទដ្យទក់ ងទៅនឹងភាេរច្បូករច្បល់នន
អារមមណ៌រំទជើបរំជួល ច្ិត្ដគិត្េីអ្ែីទំងេួង ភាគបទរច្ើនោតាបិតាេឹងថា ការោនទរកនឹង
ន្ំមកនូវការផ្លស
ា ប
់ ដូរេល់ច្ំណងទមរត្ីភាេរបស់ទគ នឹងជីវិត្រស់ទៅរបស់ទគផ្ង។
បុថនតោនភាេមួយច្ំនួនផ្ដល់ឲាយបន្ទាប់េីសំរាលទរករួច្ ទគមិនប្នេឹងថា ទត្ើជិវិត្របស់ទគ
នឹងោនភាេផ្លាស់បដូរបុណាដាថេរ។ រសដីោនគំនិត្ទៅតាមការគិត្រសម័យនូវរូបវិរះភាេោតា
ែមី ភាគទរច្ើនគិត្ថាទគោនរាងកាយសាអាត្លអេូច្ទៅតាមរូបភាេននោតាយនឹងទរក ថេល
ោនទៅតាម សាសន្វេដីផ្ាសេធផ្ាាយទដ្យទគោននូវភាេសងបសា
់ ត្
ងា ់ ភាេសបាាយ នឹងជីវិត្
ទេញទដ្យភាេេ៌រីករាយ។ ជីវិត្េិត្រប្កេោនច្ំទ ះោតាខេះៗ ទគសងាឃឹមថាេូច្ទៅតាម
ការគិត្ទនះអាច្េិត្ជារត្ូវថមន។ ែែីទបើភាេទំងទន្ះមិនរបកេ ថត្ច្ំទ ះអ្ែកោនអារមមណ៌
េូច្ថេលអ្ែកគិត្ថាជាភាេេិត្រប្កេថមន។ កំឡុងទេលជាបន្
ុ មានសប្ដា េ
៌ ំបូង ភាគទរច្ើន
អ្ែកទៅោនភាេអ្ស់កោលាំងខាលាំងទដ្យោនភាេរច្បូករច្បល់ បនដិច្ រួមនឹងភាេោនែងលថា
់
ទត្ើគួរទៅងូត្ ឹកមុនទេលបំទៅទរករួច្ ឬក៌ចាំទរកាយទេលបំទៅទដ្ះទរករួច្សិន។


ការរួមរ័កេនលវន្ទ្
នតយ
ា ខ្ដរ? Sex- what’s that?
ើ ៉ា ងនម៉ាច
ូ

ភាគទរច្ើនអ្ែកប្នឮញឹកញាប់ណាស់េោ
ី តាបិតាែមី ថត្ងនិយយច្ំអ្ន់ទលងអ្ំេីការរួមរ័កាស
ផ្លូវទ ថេលទគមិនេឹងេីសភាេអ្ស់ទំងទនះ។ ភាគទរច្ើនទ ៀត្ ជាភាេេិត្រប្កេសំរាប់
គូរសាវាមី ិរិយគឺរត្ូវច្ំណាយទេលយូរទេើមាបីចាប់ទផ្ដើមច្ំណង់ការរួមរ័កាសទមរត្ីភាេទឡើងវិញ។
រសដីភាគទរច្ើនថត្ងសួរថា ទេលណាទគអាច្ចាប់ទផ្ដើមកនុងការរួមរ័កាសផ្លូវទ ប្នបន្ទាប់េស
ី ំរាល
ទរកទ យ
ើ ។ ភាេជាធ្មមតា ការទៅឈឺច្ក
ុ ចាប់របួសគឺជាលំន្េ
ំ ៏លអមួយ។ បុថនដទេលទវលាេ៏
រត្ឹមរត្ូវទេើមាបីចាប់ទផ្ដើមការរួមរ័កាសផ្លូវទ ប្នវិញ គឺោនភាេខុសទផ្ាសងៗគនាេីគូរសាវាមី ិរិយ
មួយទៅគូរសាវាមី ិរិយមួយទ ៀត្។ ការមិនសូវប្នរួមរ័កាស ផ្លូវទ ជាញឹកញាប់មិនអាច្ទកើត្
ោននូវបញ្ហាេ៏ធ្ងន់ធ្ងរច្ំទ ះអ្ែកទឡើយ។ ទទះបីយាងណាសំរាប់គូរសាវាមី ិរិយមួយច្ំនួនអាច្
បណាដាលឲាយោនភាេមិនសបាាយច្ិត្ដនឹងបទងកើនភាេកំ ឹងទៅទលើច្ំណងទមរត្ីភាេរបស់ទគ។
ការសទង់មិត្េ
ិ ីរសដីមួយច្ំនួន ថេលទគប្នរប្ប់ថាការរួមរ័កាសផ្លូវទ គឺជាបញ្ហាមួយទរកាយទេល
សំរាលទរកទ យ
ើ ថេលោនខុសៗគនា រវាង25 % (ភាគរយ)នឹង 50% (ភាគរយ)។


បញ្ហ
ា ភាគច្រើនតែងតែមាន ៖

 ទរកាយទេលទរកសំរាលទដ្យទរបើេទងកៀបទគៀបកាាលទរកជួយបទងកើត្
 ទរកាយទេលការរថ

កឬរច្ិបកាត្់នូវភានាសថសាបកទរកាមទវារោស
 ទបើសិនការឈឺចាប់ោនជាបនដទៅកថនេងទបរីន្មគឺអាច្ោនជាបញ្ហា
(Perineum = គឺជាកថនេងទៅរវាងេីរនធគូែបត្់ទជើងធ្ំនឹងទវរោស)
 ទបើសិនជារសដីោនអារមមណ៌អ្ស់កោលាំងខាលាំង ឬោនការធ្លាក់ ឹកច្ិត្ត
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 ជមងខា
ឺ ន់នលឿង (Jaundice)

ទរកទកើត្ជមងឺខាន់ទលឿងោនថសាបកទឡើងេណ៌ទលឿងទរេឿងៗ ទេលខេះៗ ោនេណ៌ទឡើងសទៅ
កនុងថកវថ ែកទំងសងខាង។ ជមងឺខាន់ទលឿងគឺជាសភាេោនជាធ្មមតាច្ំទ ះទរកទំងឡាយ
ោនសុខភាេលអទកើត្រគប់កំណត្់ថខ(ទកើត្ោនច្ំទ ះទរកមួយកនុងច្ំទណាមទរកេី 6ឬ 7 រូប)
ភាេោនជាញឹយញយ ច្ំទ ះទរកខេះថេលទកើត្មុនថខកំណត្់។ ធ្មមតាភាគរច្ីនថត្ងទកើត្ោន
ទឡើង(ទៅថាជមងខា
ឺ ន់ទលឿង ោនទៅទលើរូបរាងកាយទរក)។ ទេលទែេើមរបស់ទរកទ ើបនឹងទកើត្
មិនអាច្រសូបរជាបយកប្ននូវទកាសិការគប់
ម ថេលប្នបំថបកទច្ញយាងោប់រ ស
័ ទរកាយ
ទេលទរកសំរាលរួច្។ រគប់
មប៊ីលីរូប៊ីន (Bilirubin) ប្នបទញ្ជញទៅកនុងច្រនដ
ម រយះ
េំទណើរការទនះ គឺជារគប់
មជាំរកទ ា ថេលជាមូលទ ត្ុទកើត្ទៅជាទលឿងទៅទលើថសាបក
ទរក។ ភាេទលឿងបង្ហញ
ា ទលច្ទច្ញទឡើងជាេំបូងទៅទលើត្ួមុខ ថត្ងោនរវាងនែង ី2 នឹង នែង 4
ី
ននជីវិត្របស់ទរក ។ គឺជាកិច្ចការខេះៗសំរាប់រកុមែមបេិនិត្ាយទមើលរាល់នែងទៅកនុងមនទីរទេ ាយ
ឬទេលេួកទគ ទៅេិនិត្ាយទមើលទៅតាមលំទៅដ្ឋាន។ ជមងឺខាន់ទលឿងទធ្ែើឲាយទរកងងុយទគងនឹង
មិនសូវច្ង់ទៅទដ្ះ។


នតជ
ើ មងខា
ឺ ន់នលឿងេាបាលខ្បបណាខ្ដរ? (How is jaundice treated?)

ជមងឺខាន់ទលឿងេ៏ត្ិច្ត្ួច្មិនចាំប្ច្់រត្ូវការេាាប្លទឡើយ។ ការរបំទៅទរកឲាយប្នញឹកញាប់
នឹងសូមទសែើឲាយដ្ក់ទរករបស់អ្ក
ែ ទៅ ីកថនេងណាថេលោនេនេទឺ រច្ើន (េនេឺនែងចាំង តាមបងអួច្
ឬេនេឺតាមវាំងនន)។ កាំរសមីរេះអា ិត្ាយ(អ្ូលរតាវីយូថឡត្ultraviolet) ជាថផ្ែកមួយននេនេឺនែង
ថេលជួយផ្ដលកា
់ របំថបកទច្ញេីរគប់
មប៊ីលីរូប៊ីន (Bilirubin) ច្ូលទៅរសទប់រាងកាយ
ទដ្យង្យរសួលបទញ្ជញទចាលតាមទ ះទវៀនឬការបទញ្ជញ ទចាលតាម ឹកទន្ម ។ របសិនទរក
អ្ែកោនទកើត្ទលឿងេ៏ត្ិច្ត្ួច្ នឹងងងុយទគងទដ្យមិនច្ង់ទៅ ឬក៏ជុះទន្មោនកំរិត្ត្ិច្ត្ួច្ ទដ្យ
ឹកទន្មេណ៌រកទ ា ការទធ្ែទើ ត្សដ
មប្នទសែើថែកកំរិត្រគប់
មប៊ីលីរូប៊ីន (Bilirubin)
ទៅកនុង
ម។ ការទធ្ែើទត្សដ ទនះទៅថាទសរូមប៊ីលីរូប៊ីន SBR (serum bilirubin) ។
ទៅទេលSBR ទសរូមប៊ីលីរូប៊ីនោនកំរិត្ខពស់ជាងរបរកត្ី ការេាាប្លទដ្យចាំងេនេឺ មិនជា
ធ្មមជាត្ិ phototherapy (artificial light) ថេលប្នទរបើសំរាប់ជួយបនែយននកំរិត្ប៊ីលីរូបន
៊ី
(Bilirubin)។


ការេាបាលនដ្ឋយកាាំរសែនី នេនលនឺ ្លង
ើ (Phototherapy)

ការេាាប្លទដ្យកាំរសមីេនេឺទ ង
េើ ជាការេាាប្លោនសុវត្ែភា
ិ េសំរាប់ជមងឺខាន់ទលឿងេ៏ធ្ងន់ធ្ង។
ទរកប្នទដ្ះទខាអាវទច្ញ ដ្ក់កនុងកូនថរគោនកំទៅលមម នឹងខាយល់សំទណើម ឬដ្ក់កនុងថរគទៅ
ទរកាមេនេឺទ េើងចាំងេណ៌ទខៀវ។ ថ ែកទរកប្នរគបេីទលើជាមួយរបដ្ប់បិ ថ ែកត្ូច្មួយ។
ភាគទរច្ើនទរកដ្ក់ទរកាមនេឺទ ង
េើ សំរាប់ទេលេី 24–36ទោាង។ កំឡុងទេលការេាាប្លទដ្យ
កាំរសមីននេនេឺទ េើងអ្ែកនឹងរត្ូវផ្ដល់ជាេំបូន្មានសំរាប់ការបំទៅទរកប្នញឹកញាប់រាល់ទេលេី 3
ទៅ 4ទោាងមដង។ អ្ែកអាច្យកទរកទច្ញេីថរគhumidicribឬbilibe ទេើមាបីបំទៅទដ្ះ។
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 ជមងឺេល់ច្មាបងោន 3 របទ

គឺ៖

 phenylketonuria (PKU)
 ជមងឺរកេីងេកក ីរូអ្ីត្ោនកំរិត្ទប hypothyroidism

(ភាេកងែះខាត្ននរកេីង ីរូអ្ីត្ - thyroid deficiency)
 េុំសាច្់េកោន

មទៅខាងកនង
ុ - cystic fibrosis (CF).
ទនះជាការទធ្ែើទត្សដ
មធ្មមតា(ជួស
មយកេីថកងទជើងទរក) អាច្ទធ្ើែប្នលអបំផ្ុត្
ទៅទេលទរកទ ើបោនអាយុកង
នុ រវាង 48 ទៅ 72 ទោាង។ ទត្សដទនះទធ្ែទើ ៅកនុងមនទីរទេ ាយ
ឬទេល ធ្មបរបស់អ្ែកទៅេិនិត្ាយសួរសុខ ុកខទៅឯលំទៅដ្ឋានរបស់អ្ែក។


វិ តាមន
ី នម ( Vitamin K )

វិតាមីន ទខ គឺជួយទធ្ែើឲាយ
មខាប់ នឹងជួយការ រ
មកុំឲាយ ូរខាលាំង។
ទរកទ ើបនឹងទកើត្ោនច្ំនួនវិតាមីនត្ិច្ត្ួច្បុទណា្ាះ។ ឹកទដ្ះោដាយោនកំរិត្ទបទដ្យ
ផ្ដល់ឲាយនូវវិតាមីន ទខផ្ងថេរ។ េូច្ោនជាលិ ធផ្លប្នផ្ដល់េល់ទរកជាទរច្ើន ជាេិទសស
ច្ំទ ះទរកប្នបំទៅទដ្យទដ្ះោដយ
ា ថេលអា ច្នឹងោនទរគះថានាក់ ទដ្យសារបញ្ហា
ធ្លាក់
មេ៏ធ្ងន់ធ្ងរ កនុងបុន្មានសប្ដា ន៌ ន ជីវិត្េំបូង រ បស់ទរក។ សូមទសែើឲាយទរករបស់
អ្ែក ួលយកនូវ វិតាមីន ទខ ការចាក់ថាប
នាំ ន្ទាប់េីទរកទកើត្រួច្ភាលាម។ វីតាមីនអាច្ នឹងផ្ដល់
ឲាយតាមោត្់ ទទះបីភាេមិនធ្មមតាេ៏ទដ្យ។ របសិនការបនតក់ថានាំតាមោត្់ត្រមូវឲាយថានាំទនះ
ច្ំនួន 3 េូសកនុងរវាងថខេំបូង។ ភាគទរច្ើនអ្ែកនឹងទធ្ែើការណាត្់ជួបជាមួយទវជជបណឌិត្
របស់អ្ែក ទេើមាបីបនតក់ថានាំេូសទលើក ី 3 ឲាយេល់ទរករបស់អ្ែកផ្ង។


ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្គារនរាគរលាកនែលើ ម បី ( Hepatis B immunisation )

ទរាគរលាកទែេើម ប៊ី ជាជមងឺេ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ បណាដាលេីទមទរាគវីរូសថេលប្នបះ ល់េល់ទែេើម។
ទរកទំងឡាយថេលទកើត្ោនទរាគទនះ គមានបង្ហាញថាឈឺទន្ះទឡើយ បុថនដទគោនផ្ទុកទមទរាគ
វីរូសទៅកនុង
មរបស់ទគជាទរច្ើនោនាំ អាច្ច្មេងទៅកាន់អ្ែកេ៏ន ទ ៀត្ផ្ង។អ្ែកោនទរាគ
រលាកទែេើមប៊ីជារបចាំកាយ ទដ្យកំរិត្ទរគះថានាក់ខស
ព ់បំផ្ុត្ បណាដាលទៅជាមហារីកទែេើម ឬទធ្ែើ
ឲាយទែេើមឈប់ោនេំទណើការណ៌សំរាប់ជីវិត្។ សូមទសែឲ
ើ ាយអ្ែកនឹងទរកចាក់ថាប
នាំ ង្គារទរាគទដ្យ
ការ រនឹងទរាគរលាកទែេើម ប៊ី ទនះផ្ងថេរ។ ការចាក់ថានាំបង្គារទរាគ មិនគិត្ត្នមេអាច្ចាក់ទេល
អ្ែកសំណាក់កនុងមនទីរទេ ាយ។ ទរកអ្ែកនឹងរត្ូវការកំរិត្ថានាំវាាក់សុំុំាង ចាក់ច្ំនួន 3េូស ទ ើបប្ន
រគប់តាមកំរិត្កនុងការចាក់ថាប
នាំ ង្គារទរាគទនះ។ ថានាំបង្គារទរាគទនះចាក់ឲាយទៅទេល 2ថខ 4ថខ នឹង
12ថខ រួមគនន
ា ឹងការទសែឲ
ើ ាយចាក់ថានាំបង្គារទរាគទផ្ាសងៗ សំរាប់កោ
ុ រភាេ ។
េត្័ោនជាបថនតមទ ៀត្ គឺោនទៅកនុងទគ
ំេ័រ ៖ www. immunise.health.gov.au
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ភាគទរច្ើនរសដី ថេលជាអ្ែកបំទៅទដ្ះទរក ឬទលបថានម
ាំ ីនីទ ៀល(minipill) ោនភាេច្ុះអ្ន់
ែយេីច្ំណង់កនុងការរួមរ័កាស។ េូច្ប្នទសែើរប្ប់រួច្ទ ើយថា ទ ត្ុការទំងទនះគជាល ធផ្ល
មកេីភាេផ្លាស់បដូរទំងេួង ទដ្យោនទៅតាមកំរិត្អ្័រមូន។ អ្ែកោនអារមមណ៌ែយច្ុះនូវភាេ
មិនច្ូលច្ិត្ត ការរួមរ័កាសផ្លូវទ ទៅទរកាយទេលសំរាលទរកទ យ
ើ ។ រូបរាងកាយអ្ែកោន
សភាេ ន់ទខាាយ អាច្ច្ំណាយទវលាយាងយូរទេើមាបស
ី រមបទៅនឹងសានាមសោលាកសង្វារទ ះ
ជាទរច្ើន សានាមសោលាកមុខរបួស ឹកទដ្ះរជាបទ ៀរទច្ញនឹងភាេទឡើង មងន់ខាលាំង។
ការផ្លស
ា ់បរដូ មួយច្ំនួនអាច្ោនថត្មួយរយះទេល( ឹកទដ្ះ ូរទច្ញ) នឹងភាគមួយច្ំនួនសែិត្
ទៅោនជាអ្ច្ិន្នទយ(
៍ គឺសានាមសោលាកសង្វារទ ះទៅោនជាទរច្ើន)។
ភាេកងែលទ
់ ំងបុន្មានទនះ កាលាយទៅជាភាេមិនជាសំខាន់សំរាប់គូរសាវាមី ិរិយភាគទរច្ើនេូច្ជា
ទេលទវលាថេលប្នកនេងផ្ុត្ទៅថេរ។
របសិនជា អ្ែកឬនេគូរអ្ែកថសែងយល់ថា ទនះជាភាេេីប្កសំរាប់ការ ួលយកប្នច្ំទ ះ
ការផ្លស
ា ់បដូរេីរូបរាងកាយ ថផ្េកេីភាេធ្មមតា នឹងអ្ែកោនអារមមណ៌គិត្ថា វាអាច្ជះឥ ធិេល
េល់ច្ំំំណងការរួមរ័កាសទមរត្ីភាេរបស់អ្ែក េូទច្ែះទគអាច្នឹងជួយអ្ែកប្នទដ្យសូមសាកសួរ
ទៅកាន់អ្ែកផ្ដល់ជាឪវា េល់អ្ក
ែ ។
 ការផ្លលស់ប្រនូ
ាូ វវិ សយ
័ អ្ទ្ភា
ួ (Changing priorities)
ិ េមួយចាំនន

ទេលអ្ែកច្ំណាយទេញមួយនែងទៅទមើលថែទំទរកថត្ោនាក់ឯង អ្ែកោនអារមមណប្
៏ នរួច្ប ជប់
ទេលមួយនែង អ្ែកហាក់េូច្ជាគមន
ា អ្ែី ួលជាបថនែមទេើមាបីផ្ដលឲ
់ ាយទរច្ើនជាងទនះទ ៀត្ទឡើយ។
ទបើសិនជា នេគូរអ្ែកោនច្ំណង់ទេើមាបីរួមរ័កាសផ្លូវទ ទេលច្ូលេំទណក គត្់អាច្ោនភាេខក
ច្ិត្ត នឹងឈឺច្ត្
ិ តទេលថេលអ្ែកមិនរេមសរមបតាមច្ំណង់របស់គត្់។ របសិនជា អ្ែកមិន
សបាាយច្ិត្តេី ិេឋភាេេ៏ន ៗទ ៀត្ ននច្ំណងការរួមរ័កាសទមរត្ីភាេ(េូច្ជា នេគូរអ្ែកហាក់
េូច្ជាគមានភាេ ខាវយ
ា ខែល់េីអ្ែកោនអារមមណយ
៌ ាងណា ឬគមានភាេជួយផ្ដលឲ
់ ាយអ្ែកតាម
ការច្ង់ប្នកនុងការង្រផ្ទះសថមាបង ឬជួយទមើលកូនៗ)អ្ែកោនអារមមណេ
៌ ៏ត្ិច្ត្ួច្ នូវច្ំណង់
កនុងការរួមរ័កាសផ្លូវទ ។ ច្ូរនិយយរប្ប់េទី រឿងរាាវទំងទនះ អ្ែកអាច្និយយប្នទដ្យភាេ
ទសាមាះរត្ង់។ ច្ូរេាាយមេីការនឹកទ ើញទៅទេលសប្ដា ៌ទរកាយទេលសំរាលទរករួច្ជាទេល
េ៌លំប្កសំរាប់នេគូររបស់អ្ែកផ្ងថេរ។ គត្់ោនភាេសរមបទៅតាមភាេត្រមូវការជាបថនែមទលើ
ទេល ទវលារបស់គត្់ នឹងកោលង
ាំ ថាមេល រួមការសរមបនូវច្ំំំណងរួមរ័កាសទមរត្ីភាេផ្ងថេរ។
អ្ែករត្ូវការគត្់ទេើមាបគ
ី ំរ កនុងការជួយ ទ ើយគត្់ក៌រត្ូវការនូវអារមមណទ៌ ដ្យកដទី េញច្ិត្តេីអ្ែក
វិញផ្ងថេរ។
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 នតម
ញុាំ ចធ្វដ
ូ នម៉ាច
ា ខ្ដរ?
ើ អា
ី ច



 របសិនទំងទន្ះជាបញ្ហា ច្ូរេាាយមនិយយជាមួយនេគូររបស់អ្ែក េីអារមមណថ៌ េល








អ្ែកោនយាងេូទមដច្ថេរ។
ច្ូរនិយយរប្ប់ទដ្យភាេទសាមះា រត្ង់ទៅកាន់នេគូរអ្ែក នឹងេិភាកាាេីមទធ្ាាប្យទផ្ាសងៗ
នូវអារមមណជ
៌ ិត្សែិ ឋ ទេលកនុងការសបាាយរីករាយជាមួយគនា ទេលថេលបញ្ហាទនះទៅថត្
ោនជាបនដទ ៀត្។
ច្ូរ ុកទេលទវលាទច្ញទរ្ជាមួយគន(
ា ការទច្ញទេើរទៅទរ្ទេើមាបីញុំុំាកាទ ែ ជាមួយគន)
ា ។
របសិនទៅឈឺកថនេងភានាសថសាបកទរកាមទវារោសថេលទធ្ែើឲាយជីវិត្ននការរួមរ័កាសផ្លូវទ របស់
អ្ែកោនការលំប្ក ច្ូរេាាយមតាមវិធ្ីទផ្ាសងៗ អាច្មិនសងគត្់ទៅទលើកថនេងឈឺទៅទេល
រួមទ ។ អាច្ជួយប្នទដ្យទរបើទរបងរំអ្ិល(ឧ៖ ទរបងចា យ
ួ KY)។
របសិនអ្ែកទលបថានម
ាំ ីនី ីល (Mini Pill) អ្ែកអាច្គិត្េិចារណា េីការផ្លាស់បដូរេីវិធ្ីសារសដ
ថផ្ែកការេនាារកំទណើត្។
របសិនអ្ែកោនការរេួយប្រមភេច្
ី ំណងការរួមទមរត្ីភាេ សូមសាកសួរគិលានុបដ្ឋាកយិការ
ថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ ឬទវជជបណឌិត្អ្ែកទេើមាបីបញ្ជូនទៅថផ្ែកផ្ដល់ឪវា សំរាប់រគួសារ។

 ការខ្ឆ្កេន
ិ ត
ិ យនមល
ើ នេល 6 សប្ដា ៍ នទ្កាយសាំរាលទរកន យ
ើ ( 6 weeks check up)

ទយើងទសែើឲាយអ្ែកទធ្ែើការណាត្់ជួបទវជជបណឌិត្ទដ្យផ្ទល
ា ់ របថ ល 6សប្ដា ទ៍ រកាយសំរាល
ទរករួច្ ទេើមាបីឲាយរប្កេច្ាាស់ថារូបរាងកាយរបស់អ្ែកប្នជាសះទសាបយ
ើ ទ យ
ើ ទរកអ្ែក
ោនសុខភាេលអ នឹងោនភាេលូត្លាស់ជាធ្មមតា។ មនទីរទេ ាយ នឹងទផ្ងើរជូនទៅទវជជបណឌិត្
ជំទរីសរបស់អ្ែកនូវលិខិត្ច្មេងមួយច្ាាប់សដីេីការសំរាលទរកអ្ែក ថេលប្នអ្នុញ្ញាត្ឲាយទច្ញ
េីមនទីរទេ ាយ ការផ្ដលជា
់ េំណឹងេ៏សទងខបសដីេីការថែទំេល់រូបអ្ែក កនុងរយះទេលោននផ្ទទ ះ
ទេលឈឺទ ះមុនទេលសំរាលទរកនឹងទរកាយទេលសំរាលទរករួច្។ អ្ែកមិនប្ច្់រង់ចាំទល់
ថត្េល់ 6 សប្ហា ៌ទឡើយ របសិនអ្ែករេួយប្រមភ អ្ំេីភាេទ ើបនឹងជាសះទសាបើយខលូនអ្ែកផ្ទល
ា ់ឬ
េីសុខភាេទរក។ ែមបឬទវជជបណឌិត្អ្ែក នឹងទធ្ើែការេិនិត្ាយរូបរាងកាយេ៏មត្់ច្ត្់េល់ទរករបស់
អ្្នកមុនទេល ទច្ញទៅទគ ដ្ឋានវិញ។ គឺជាភាេសំខាន់កនុងការទៅេិនិត្ាយទមើលមដងទៅតាម
ទគ ដ្ឋានសំរាប់រូបអ្ែក ទដ្យអ្ែកោនជំន្ញថផ្ែកវិជាជាជីវះេ៏ន ៗទ ៀត្(គិលានុបដ្ឋាកយិការ
ថផ្ែកសុភាេោតានឹងកុោររបស់អ្ែក ឬទវជជបណខិត្ ទៅតាមត្ំបន់អ្ែក)។ ការេិនិត្ាយទមើលនូវ
សុខភាេទរករបស់អ្ែក ថេលោនសភាេមួយច្ំនួនមិនអាច្ នឹងបង្ហាញច្ាាស់លាស់េីនែង
េំបូងននជីវិត្របស់ទកទឡើយ។ (ឧ៖ បញ្ហាខេះថផ្ែកទបះេូង ឬបញ្ហាថផ្ែកអាងែឹអងរត្គក)។
ទវជជបណខិត្របស់អ្ែកេិនិត្ាយទមើលទរកថេលអាច្ ៖
 េិនិត្ាយទមើលទរកនូវរគប់រូបរាងកាយនឹងសាដាប់ទបះេូងឲាយទរកផ្ង
 ទវជជបណខិត្របស់អ្ែក នឹងសាកសួរអ្ែក អ្ំេីការបំទៅទដ្ះ នឹងការទឡើង មងន់របស់ទរក។
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ចលន្ទននការឈនឺ ពាះជុះលាមកដាំបង
ូ របស់ទរក (Baby’s first bowel motions)

ទមកូទនៀម(Meconium) គឺជាទ
មាះសំរាប់លាមកថេលោនេណ៌នបត្ងរកទ ាលាយេណ៌
ទ្មា ជាច្ំណះថេលទរកអ្ែកជុះទច្ញទៅទេលបន្
ុ មាននែងកនុងទេលននជីវិត្េំបូង។
គឺោនភាេមិនផ្លស
ា ់បដូរនូវលាមកេណ៌ទតានាត្រកទ ស
ា អិត្ៗ។ ទេលអ្ែកផ្លស
ា ់រកណាត្់កនទបទរក
របស់អ្ែក ទដ្យជូត្លាមកទមកូទនៀមជាមួយរកណាត្់ទសើមៗ ឬេុំសំឡ។
ី ទេលខេះគឺជាការេ៌
ង្យរសួលទដ្យងូត្ ឹកសំអាត្ឲាយទរកអ្ែកវិញ។


ការមុសខ្ប្លកេគ
ី ន រវងចលន្ទការជុះលាមកចាំនពាះទរកនៅទ្ក
ឹ នដ្ឋះមាាយ នង
ឹ នៅទ្ក
ឹ នដ្ឋះនម៉ាៅ

ទរកមួយច្ំនួនថេលបំទៅទដ្យ ឹកទដ្ះោដយ
ា សុ ធ គឺច្លន្ការជុះលាមកោនភាេផ្លស
ា ់បដូរ
េណ៌េនី បត្ងរកទ ាលាយេណ៌ទតានាត្ទៅជាេណ៌ទលឿងលាយនបត្ង នឹ ងទៅជាេណ៌ ទលឿងខជី
េូច្គនានឹងេណ៌ ឹកទដ្ះ។ លាមកអាច្នឹងរាវលាយេុំត្ូច្ៗឬរបឡាក់ដ្មជាប់ទៅនឹងកនទប។
បន្ទាប់េីបុន្មានសប្ដា ៌េំបូងទរកអាច្ជុះទន្ម នឹង ទសើមរបឡាក់កនទបរាល់ទេលបំទៅឬទរក
អាច្ោនសភាេទនះកនុងទេលមួយសប្ហា ៌ ឬក៏ទរច្ើនជាងទនះ រវាងននច្លន្កនុងការជុះទន្ម
របស់ទរក។ ច្លន្កនុងការជុះទន្មរបស់ទរកោនកេិនមិនគួរជា ីគប់ច្ិត្តទដ្យលាមកោន
សភាេមិនសងួត្ នឹងមិនរឹងថេរ។ ទរកបំទៅទដ្យ ឹកទដ្ះទមាៅា ោនច្លន្ទដ្យការជុះ
លាមកប្នបដរូ េីេណ៌ទតានាត្ខចី ទៅជាេណ៌ោស ឬេណ៌នបត្ងរកទ ា។
កនទបមួយច្ំនួនប្នទសើមរបឡាក់មួយនែងមដង នឹងោនកេិនទៅតាមលំន្ំារបស់លាមក។
ជាធ្មមតាទរច្ើនោនលាមកទកដៀន ច្ំទ ះទរកខេះថេលប្នបំទៅទដ្យ ឹកទដ្ះទមាៅ។
របសិនទបើទរករបស់អ្ែករបឹងជុះ ទ យ
ើ ច្លន្ជុះទច្ញមកទដ្យលាមកោនភាេរឹងសងួត្
ច្ូរសាកសួរសុំនូវឳវា េីគិលានុបដ្ឋាកយិការថផ្ែកភាេសុខោតានឹងកុោររបស់អ្ែក។


នតសាមយ
ួ ចាំនន
ួ នង
ឹ ការេាបាលសាំរាប់ទរកអ្នក (Tests and treatment for your baby)

មុនទេលែមប ឬទវជជបណឌិត្ទធ្ែើទត្សដឲាយទរករបស់អ្ែក ឬចាប់ទផ្ដើមេាាប្លអ្ែីមួយ ទគនឹងសាកសួរ
ទដ្យសុកា
ំ រអ្នុញ្ញាត្េីអ្ែកសិន។ របសិនអ្ែក មិនយល់េីទ ត្ុអ្ែីរត្ូវទធ្ែើទត្ដស ឬការេាាប្ល
ជាចាំប្
ា ច្់ ច្ូរសាកសួរ សុឲ
ំ ាយោនការបករសាយនឹងេនាយល់សារទឡើងវិញ ឬក៏សាក សួរនូវ
សំនួរមួយច្ំនួនថេលអ្ែកោនច្មងល់។


ការនធ្វនើ តសាឈាមនដ្ឋយវិ ភាគដ៏ លអ្
ាំ ត
ិ េនី រាគននេងៗ ដល់ទរកនទ្ប
ើ នង
ឹ សាំរាលន យ
ើ

( Newborn screening – blood test)

ការវិភាគេ៏លំអ្ិត្ននទរាគទផ្ាសងៗោនេីកំទណើត្េល់ទរកទ ើបនឹងសំរាល ទគប្នទសែើរសុឲ
ំ ាយទធ្ែើ
សំរាប់រគប់ទរកថេលទ ើបសំរាលទ យ
ើ ទដ្យកំណត្់ឲាយេឹងច្ាាស់ថា ទរកទំងឡាយសែិត្កនុង
ភាេទរគះថានាក់េ៏ត្ិច្ត្ួច្ ក៏បុថនដលកខណះទវជជសារសដខេះ ោនភាេធ្ងន់ធ្ងរថេលអាច្ន្ំឲាយោនភាេ
បង្អាក់េល់ការលូត្លាស់ជាធ្មមតាេល់ទរក។
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4. ទរកែែីរបស់អ្កន (Your newborn baby)

ការនកត
ើ មានទ្ប្តក
ិ មែមះល ៗ នៅនេលឈនឺ ពាះ នង
ឹ នេលសាំរាលទរក

ភាគទរច្ើន ទរកទកើត្តាមទវារោសោនែអឹង រមង់កាាលេយទច្ញ គឺល ធផ្លទដ្យទរក
ប្នទត្ាបៀត្ទរជៀត្ទច្ញតាមរជលងច្ងអូរទវរោស។ កាាលទរកអ្ែក អាច្ទមើលទៅេូច្ជារាង
រ ថវង(េូច្សុត្សត្ែ) ឬក៏ោនរាងេយខាលាំងទៅមួយច្ំទ ៀង។ ទរកខេះទ ៀត្ អាច្ោនថសាបក
ទ ើមរគបទៅេីទលើកាាល មកេីសោពាធ្សងគត្់ទលើថផ្ែកទៅកសាបន
ូ ទេលឈឺទ ះសំរាល។
មុខទរកទមើលទៅេូច្ជាកំេិត្ ឬទ ើមទៅទេលសំរាលរួច្។ តាមលកខណះទរកែមី ថេលោន
រច្មុះរាងកំថបត្ សភាេកាាលរាងេយ ទដ្យកាាលោនរគបទដ្យសនទះថសាបកទ ើមនឹងទកើត្
ទឡើងោនរបត្ិកមមខេះៗ ទេលសំរាលទរកទ យ
ើ អាច្ប្ត្់ទៅវិញបនដិច្មដងៗ បន្ទាប់ទេល1នែង
ទៅ 2នែងកនេងមក។ ការឈឺទ ះយូរ ការទរបើឳបករណ៌ជំនួយទវជជសារសដទេលសំរាលេូច្ជាទរបើ
េទងគៀប ឬការទរបើរបដ្ប់បូម ឬការជប់ទញកាាលទរកជួយបទងកើត្ ទំងទនះអាច្បនាសល់ ុកឲាយ
ទរកោនភាេរលាត្់ថសាបកទៅតាមថផ្ែកសង្ខាងននមុខ ឬក៏ោនការជាំទៅទលើកាាលទំងអ្ស់
ទនះនឹងប្ត្់ទៅវិញតាមទេលមួយរយះកាលផ្ងថេរ។
 ការនគៀបកាត់ទ្ងនជិ ត (The umbilical cord)

បន្ទាប់េីទរកសំរាលរួច្ ងសុកប្នទគៀបទ ើយកាត្់ផ្ដាច្់ គឺមិនទធ្ែើឲាយទរកឈឺទឡើយ។
ជាធ្មមតា ងផ្ជិត្ទរកៀមសងួត្ នឹងរជុះទច្ញរវាង 5 -7 នែង បន្ទាប់េីទរកសំរាល បុថនដទេលខេះ
អាច្យូរជាងទនះ រយះទេលទនះ ថផ្ែករសទប់ទរកាម ងផ្ជិត្ ទមើលេូច្ោន ឺកសអិត្ៗោនកេិន
បនតិច្បនតួច្។ ច្ូរទបើកច្ំ រឲាយរត្ូវខាយល់ ជាជំនួយឲាយោប់សងួត្ នឹងោប់រជុះផ្ដាច្់ទច្ញេីគល់ផ្ជិត្។
ទេលដ្ក់ទរកងងូត្ ឹក អ្ែកលាងសំអាត្ទដ្យែែមៗ ជុំវីញ ងផ្ជិត្ រួច្ទ ើយជូត្ឲាយប្នសងួត្
ទដ្យកថនាសងទ ះទគឬជាមួយេុំសំឡ។
ី អ្ែកអាច្ទ ញ
ើ ោនទច្ញ
ម របឡាក់ជាប់បនដិច្
បនតួច្មុនទេល ងផ្ជិត្ដ្ច្់រជុះ គឺជាភាេធ្មមតា។ បុថនតភាេទៅរក មោនថសាបកកនទួល ឬ
ទៅទ ើមជុំវិញគល់ផ្ជិត្ អាច្ជាសញ្ញោ
ា ន េំទៅ កាលយ
ា ។ ទបើសិនអ្ែករេួយប្រមភ ច្ូរនិយយ
នឹងែមប ទវជជបណឌិត្ ឬគិលានុបដ្ឋាកយិកាថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ។ េំទៅកាលយ
ា ទនះអាច្
េាាប្លទដ្យថានាំផ្ាសះអ្ង់ ីប៊ីយូ ីកខេះៗផ្ងថេរ។
 ខ្សបកខ្ដលមានសានមកនទលអ្
ុ ៗ (Spotty skin)
ួ ច

ថសាបកទរកទ ើបនឹងសំរាលរួច្ោនផ្លស
ា ់បដូរយាងោប់រ ស
័ ណាស់ ោនសានាមអ្ុច្ៗោនកនលួល
ខេះៗ ថេលថត្ងោនជា ូទៅ ទៅកំឡុងទេលបន្
ុ មានសប្ដា េ
៌ ំបូង។ ភាគទរច្ើន កនុងករណីនន
លកខណះថសាបកថបបទនះ មិនអាច្ទកើត្ោនសភាេទនះប្នយូរទឡើយ (ោនថត្បុន្មានទោាង
ឬ បុន្មាននែងបុទណា្ាះ) មិនចាំប្ច្់ត្រមូវេាាប្លទឡើយ។ ភាគទរច្ើន ទកើត្ោនសានាមកនទួល ជា
ូទៅ ទៅទេលទរកទ ើបនឹងទកើត្ គឺជារគប់
មកនទួលរក មអ្ុច្ៗថេល ទមើលទៅេូច្ជា
មុសខាំថេល ោនទៅកថនេងខេះតាមេងខលួន។ ថត្ងោនទកើត្នូវកនុងសប្ដា ៌េំបូង ននជីវិត្អាច្
ប្ត្់ទៅវិញទេលមួយសប្ដា ឬ
៌ ក៌ជាបនដបន្ទាប់មក។សានាមកនទួលទនះ គឺមិន ថមនជាេំទៅកាលយ
ា
ទឡើយ ទ ើយក៏មិនថមនជារបត្ិកមមអ្ែីថេរ ទដ្យមិនចាំប្ច្់េាាប្លទន្ះទឡើយ។
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ទវជជបណខិត្របស់អ្ែកេិនិត្ាយទមើលរូបរាងកាយេល់អ្ែកទ យ
ើ អាច្៖
 សាកសួរអ្ែកថា ទត្ើអ្ែកោនអារមមណ៌យាងណាេីរូបរាងកាយអ្ែក នឹងការទធ្ែើទត្សដេិនិត្ាយ
ទមើលសញ្ញម
ា ហារីកកសាបូន (Pap Test) ។
 សាកសួរអ្ែក អ្ំេីបញ្ហាទផ្ាសងៗថេលទក់ ងេីការសំរាលទរក(សានាមសោលាកេីការវះទ ះ
សំរាលទរក ការជាសះទៅកថនេងរច្ិបភានស
ា ថសាបកទរកាមទវារោស ឬកថនេងរថ ក
ឬសេូងប្ត្ ការទលច្ទន្ម ការឈឺច្ទងគះខែង ការធ្លាក់
មតាមទវរោស)។
 សាកសួរអ្ែក ទបើសិនោនសំនួរេីបញ្ហាកនុងភាេរួមរ័កាសទសែហា រួមនឹងការេនាារកំទណើត្
 សាកសួរអ្ែកេីភាេរំជួល ុកខទសាកផ្លូវច្ិត្ត នឹងេីអារមមណ៌របស់អ្ែកយាងេូច្ទមដច្ថេរ។
ទេលអ្ែកទធ្ែើការណាត្់ជួបសំរាប់េិនិត្ាយទរកាយទេលសំរាលទរករួច្ ទន្ះអ្ែករបថ លច្ង់សុំ
ការណាត្់ជួបមួយកនុងទេលេ៏យរូ ទេើមាបស
ី ំរាប់ការេិភាកាាគនឲ
ា ាយប្នទរច្ើន។
របសិនទបើោននូវបញ្ហាមួយច្ំនន
ួ អ្ំេីសុខភាេរបស់អ្ែកផ្ទាល់ ឬច្ំទ ះទរករបស់អ្ែក េូទច្ែះអ្ែក
របថ លរត្ូវការសុំមកេិនិត្ាយទមើលជាបនដបន្តាប់ទៅទេលទលើកទរកាយទ ៀត្។


3.

សុមភាេអ្នកគជា
ាំ ន់ (Your health is important)
ឺ ភាេដ៏ សខា

ស្ដ្រីខេះច្ំណាយទេលទវលាទរច្ើន សំរាប់ការថែទំ ការរេួយប្រមភេីសុខភាេននរកុមរគួសារទគ
ជានិច្ចថត្ង ុកបញ្ហាទគទដ្យថផ្ែកសិន។ ទេលជួបជាមួយទវជជបណឌិត្ ឬគិលានុបដ្ឋាកយិការ
ថផ្ែកសុខភាេោតា នឹងកុោរ គឺច្ំទ ះោតាែមី ការេិនិត្្យទផ្ដាត្ថត្ច្ំទ ះទរកបុទណា្ាះ។
អ្ែករបថ លជាោនអារមមណសា
៏ ទាក់ទសទើ់រ កនុងការនិយយអ្ំេីភាេរេួយប្រមភរបស់ខលួន ឬសួរនូវ
សំនួរអ្ំេីសុខភាេផ្ទល
ា ់ខលួន។ បុថនដភាេេ៏សំខាន់ គួរនិយយេីសុខភាេរបស់អ្ែកផ្ងថេរ។
ភាគទរច្ើនបញ្ហាសុខភាេោនជាធ្មមតា ថេលរសដប្
ី នរាាយការណ៌ទៅកនុងរយះទេល 6 ថខ
ទរកាយទេលសំរាលទរករួច្ ភាេទំងទនះោនេូច្តារាងខាងទរកាមទនះ។
រសដីភាគទរច្ើន ោនការេិទសាធ្ន៌យាងត្ិច្ណាស់ក៏ោនមួយននបញ្ហាទំងឡាយទនះថេរ៖










69%
44%
26%
21%
21%
17%
17%
13%
11%

ការទ វ ត្់យាងខាលាំង(exhaustion )
ការឈឺខែងច្ទងគះ (back pain)
បញ្ហាេីការរួមរ័កាស (sexual problems)
ទកើត្ឫសេូងប្ត្ (haemorrhoids)
ឈឺទៅថគមច្ងអូរេីទវារោសទៅរនធគូែ (perineal pain)
ការទកើត្ ុកខរេួយកងែល់ (depression)
ការឈឺទដ្ះោនេុំេក ឬ ោនរលាកកទនាាមរកទេញ ឹកទដ្ះ- (mastitis)
ការេិប្កបត្់ទេើងធ្ំ (ភាេ ល់លាមក) (bowel problems)
ការទលច្ទន្មញឹកញាប់ (urinary incontinence)។
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ការន វ ត់យ៉ាងខាលង
ាំ (Exhaustion)

 នតនើ ដ្ឋយរនបៀបណាខ្ដលជាភាេធ្មែតានន្ទះ?

ការសិកាារមួយច្ំនួន ទដ្យតាមសទងគត្ការណ៌េស
ី ុខភាេរបស់ោតាែមីខេះៗ ប្នបង្ហញ
ា ឲាយ
ទ ើញថា ច្ំនួនជាង ក់កណាដាល ថេលេួកគត្់ោនភាេទ វ ត្់យាងខាលាំង ទេលខេះកំឡុង
ោនាំេំបូងទរកាយទេលសំរាលទរកទ ើយ។ េូច្ទនះគមានអ្ែីជាការភាញាកទ់ ផ្អើលអ្ំេីមត្ិទនះទឡើយ៖
“ ខញុំទសទើរថត្មិនទជឿប្នថា ខញុំោនភាេអ្ស់កោលាំង នឹងទៅថត្េាាយមទធ្ែើកិច្ចការរជាបនដទ ៀត្”
រសដោ
ី នាក់ននរសដីមួយច្ំនួន ប្នបញ្ជាក់ឲាយេឹងេីភាេទំងអ្ស់ទនះ ។ អ្ែកោនអារមមណ៌អ្ស់
កំឡាំងទដ្យថបបណា ភាេសំអាងយាងខាលាំងទៅសណាឋានភាេជា ូទៅ ននសុខភាេរបស់អ្ែក
នឹងជាញឹកញាប់ទដ្យថបបណា ទេលអ្ែកទគងទដ្យោនភាេរំខាន ទទះបីជាោន ឬក៏គមាន
អ្ែកោនអារមមណ៌ េូច្ជាោននរណាោនាក់ ោនច្ិត្ដច្ង់ជួយរំថលកនូវ មងន់កិច្ចការទនះផ្ងថេរ។
 មញេ
ាំុ ត
ិ ជាទ្តូវការនគង ( I really need my sleep)

បដីរបេនឋទំងឡាយរបឈមមុខ នឹងថផ្ែកមួយថសនេិប្កននជីវិត្ផ្លាស់បតូរ បន្ទាប់ទរកសំរាល
ទ ើយ គឺជាការរំខានទរច្ើនេល់ការទគងរបស់ទគ។ អ្ែកមិនអាច្សែិត្ទៅទរកាមការកំណត្់េី
ការទគងរបស់អ្ែកប្នទឡើយ គឺថាទត្ើអ្ែកទគងប្នយូរបុន្មានថេរ? នឹងទត្ើអ្ែកទគងសារុបរួម
ទំងអ្ស់ប្នបុន្មានទោាងថេរ?។ ទំងទនះគឺអារស័យយាងទរច្ើនទៅទលើទរករបស់អ្ែក
នឹង តាម ោលាបទ់ គងរបស់ទរក។ ទរកខេះៗោន ោលាប់កនុងការទគងប្នលអខាលាំងណាស់។
េូទច្ែះគឺភាេខុសថផ្េកខេះៗ ទៅតាមការច្ំណាយទេលទវលាទដ្យការដ្ក់ទរកឲាយទគង។
ភាគខេះោនភាេង្យរសួលកនង
ុ ការលួងទរកឲាយទគង ថត្ជាញឹកញាប់ោនទរកមួយច្ំនួន
ទ ៀត្ រត្ូវការលួងបំទេឲាយទគងកនុងរយះទេលកនេះទោាង ឬទរច្ើនទោាងជាងទនះទ ៀត្ផ្ង។
កំឡុងទេល 3ថខេំបូង ភាគទរច្ើនទរកោនការទគងភាញាក់ជាញឹកញាប់ទៅទេលយប់ ថត្ងថត្
ោនរ ូត្េល់អាយុមួយោនាំ ឬទលើសេីមួយោនក
ាំ នេះ ទរកខេះថត្ងទគងភាញាក់មដងឬេីរេងផ្ង។
ភាគទរច្ើន ច្ំទ ះរគួសារោនទរក នឹងោនកូនត្ូច្ៗ ថត្ង ួលយកនូវភាេយាងរប្កេ
មួយច្ំនួន ទដ្យទគោនការរំខានកនុងទេលទគងរបស់ទគផ្ងថេរ។

 ការមន
ិ ទ្តម
ឹ ខ្តនគង នដ្ឋយមន
ិ បានទ្គប់ទ្គន់នន្ទះនឡយ
ើ

ភាេេិប្កមួយច្ំនួនេល់រូបរាងកាយ នឹងភាេរំជួលផ្លូវច្ិត្តទេលសំរាលទរករួច្ ជាបថនែមទៅ
ទលើភាេអ្ស់កោលាំង ថេលអ្ែកោនអារមមណរ៌ ួច្មកទ ើយ។ ទបើអ្ែកោនបញ្ហា ទដ្យការបំទៅ
ទដ្ះទរក ទ យ
ើ ទៅថត្ឈឺច្ុកចាប់ខែងច្ទងគះ នឹងការឈឺទៅកថនេងច្ងអូរចាប់េីទរកាមទវរោស
ទៅរនធគូែ ឬទដ្យសារោនឫសេូងប្ត្ ឬទដ្យភាេរួមរ័កាសទសែហា នឹងបញ្ហាខេះៗ េីភាេ
ទមរត្ីភាេ។ េូទច្ែះជាគំនិត្លអ គួរថសែងរកការជួយច្ំទ ះបញ្ហទា នះ។ ច្ូរសាកសួរទវជជបណឌិត្អ្ែក
ឬគិលានុបដ្ឋាកយិកាថផ្ែកសុខភាេោតានឹងកុោរ។ េួកទគអាច្នឹងសូមទសែទើ ដ្យការេាាប្ល
ឬទដ្យវិធ្នការជួយខលួនឯង ឬទដ្យបញ្ជូនអ្ែកទៅកាន់អ្ែកណាោនាកទ់ ៀត្ ទេើមាបីជួយ នឹងផ្ដល់
ជាឳវា ជូនអ្ែក។ ការទកើត្ ុកខរេួយធ្លាក់ ឹកច្ិត្តទរកាយទរកសំរាលរួច្ នឹងការ ត្់អ្ស់កោលាំង
គឺថត្ងទកើត្ោនជាមួយគនាទដ្យញឹកញាប់ណាស់។
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នេលអ្នកេនិ ទ្គះជមងជា
ាំ ស
ុ ភានរបស់អ្ក
ន ផ្លនល់
ឺ មួយនរណាមានក់អ្េ
ី ម

ទេើមាបី ួលយកផ្លេ៏លអបំផ្ុត្សំរាប់ការទៅជួបជាមួយបុគល
គ ក
ិ ផ្ដល់ការថែទំសុខភាេ
ថេលអាច្ជួយ ប្នអ្ែកគួរថត្គទរោង ុកជាមុន។
 ទនះជាការទសែើរនូវថផ្ែកមួយច្ំនន
ួ េល់អ្ែកឲាយគិត្ច្ងចាំ ៖
 ច្ូរសុំការណាត្់សំរាប់ទេលយូរ
 ច្ូរសរទសរកត្់រតា ុកនូវរគប់បញ្ហារបស់អ្ន
្ ក ជាភាេង្យអាច្ឲាយអ្ែកទ េច្នូវអ្ែីថេល
អ្ែកច្ង់សាកសួរ ទៅទេលអ្ែករេួយប្រមភ អ្ស់កោលាំង ឬទដ្យភាេខាមស
ា ទអ្ៀន
 ច្ូរសរទសកត្់រតា ុកនូវសំនួរមួយច្ំនួន ថេលអ្ែកច្ង់សាកសួរ
 ច្ូរទលើកយកនូវបញ្ហាេ៌ធ្ងន់ធ្ងរមកេិទរគះជាមុន របសិនជាអ្ែកមិនទធ្ែើេូទច្ែះទ ទន្ះអ្្នកនឹង
អ្ស់ទេលកនុងការសាកសួរ។
 ច្ូរេាាយមនិយយឲាយប្នច្ាាស់លាស់ នឹងទដ្យទសាមាះរត្ង់ គមានច្ំណច្អ្ែីទធ្ែើឲាយបញ្ហាអ្ែក
ោនត្ិច្ជាងភាេធ្ងន់ធ្ងរទនះទឡើយ។ ច្ូរចាំថាសុខភាេអ្ែក នឹងសុខោលភាេគឺជាការសំខាន់
 របសិនទបើ អ្ែកេិនិត្ាយជាមួយទវជជបណឌិត្ែមីទ ៀត្ ឬជាមួយអ្ែកផ្ដល់ការថែទំសុខភាេេ៏ន ទ ៀត្
ច្ូរចាំថាអ្ែកនឹងរត្ូវច្ំណាយទេលទេើមាបីសាគាលគ
់ ជា
នា ែមី។
 របសិនអ្ែករកប្នអ្ែកផ្ដល់ការថែទំសុខភាេែមីទ យ
ើ ថត្មិនទធ្ែើឲាយអ្ែកោនភាេង្យរសួល
ច្ូរអ្ែករកទមើលអ្ែកែមីទផ្ាសងទ ៀត្។

 សញ្ញាមួយចាំនន
ួ គត
ង ធ្
់ រង ខ្សវងរកនវជជសាស្ដសជ
ា យ
ួ សនស្ដង្គាះជាបន្ទទន់
ិ ថ្ជានទ្គះថ្នក់ធ្ន

Signs to take serious and seek emergency medical help
ទេលមួយរំទេជោនធ្លាក់
ម ូរទរច្ើន ឬក៏ោនការបទងកើនកនុងការធ្លាក់
មខាលាំង
េួលសនេប់មួយរំទេជ ភាេវិលមុខ ញ័រទេើមរ ូង ឬច្ង្វាក់ជីេច្រ ទលាត្ញាប់ៗ
រគុនទ្ដា រង្រទរសៀវរសាញ ឈឺទ ះ នឹងឬោនកេិនអារកក់ធ្លាក់តាមទវារោស
ទរច្ើនឈឺកាាល រួមគនានឹងសភាេណាមួយឬក៏ទរច្ើនជាងទនះ ទដ្យទយល ទៅតាម
ទរាគសញ្ញាទផ្ាសងៗទ ៀត្ ោនទៅកនុងរយះទេល7 នែងេំបូងបន្ទាប់េីសំរាលទរករួច្ ៖
* េិប្កកនុងការសមេឹងទមើល
* ការច្ទង្អារ ឬការកអួត្
# ឈឺកំ ួនទជើង ទឡើងរក ម ឬទ ើម ថេលថត្ងោនទៅថត្ទជើងោខាង
# េកេទងហើមខេីៗ ឬឈឺទេើមរ ូង
# ការោនអារមមណ៌ច្ង់ទធ្ែើប្បខលួនឯង។
#
#
#
#
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 ការធ្លលក់ទ្ក
ខ ងវលន់ ទ្កាយនេលសាំរាលទរកន យ
ឹ ចត
ិ នត កត
ើ ទ្ុកក
ើ (Depression after birth)

របថ លរសដម
ី ួយរូប កនុងបណាដារសដី 6 ទៅ 7ន្ក់ោនការេិទសាធ្ន៌ទដ្យភាេធ្លាក់ ឹក
ច្ិត្ត ទកើត្ ុកខកងែល់ទៅកនុងោនាំបន្ទាប់េីទេលទគសំរាលទរកទ យ
ើ ។ គឺជាភាេធ្មមតា
សំរាប់ការោនអារមមណ៌ធ្លាក់ ឹកច្ិត្ត ការទកើត្ ុកកងែល់ ថេលចាប់ោនទឡើងកនុងថខេំបូង។
មាាងទ ៀត្សំរាប់រសដីខេះ ភាេធ្លាក់ ឹកច្ិត្ត ការទកើត្ ុកខកងែល់ថេលចាប់ោនភាេយឺត្ជាង
ទនះទៅទ ៀត្។ ោនរសដីេ៏ន ទ ៀត្ ទទះបីជាអ្ែកទន្ះមិនធ្លាបោ
់ នភាេធ្លាក់ ឹកច្ិត្តទកើត្
ុកខកងែល់ក៏ទដ្យ ថត្អារមមណ៏ថផ្ែករំជួលច្ិត្តប្នច្ុះទប នឹងភាេត្ប់របមល់ច្ិត្ដោនភាេ
ទផ្ាសងៗទ ៀត្ ទៅតាមរយះទេលមួយច្ំនួនផ្ងថេរ។
 នតភា
ើ េននះដូចគននង
ឹ ភាេកាំសត់នទ្កាយនេលសាំរាលទរកន យ
ើ ខ្ដរ?

Is this the same thing as the“baby blues?”

មិនេូច្គនាទ ។ ភាេកំសត្់ ‘The baby blues’ ទរកាយទេលសំរាលទរកទ យ
ើ
គឺជាទ
មាះទគទរច្ើនដ្ក់ឲាយជា ទូ ៅ ទេលថេលរសដីថត្ងថត្ធ្លាប់ោនភាេយំខាសឹកខាសួលនឹង
ោនកំសួលអារមមណ៏ច្ុះទឡើង កនុងទេលេ៏ខេីចាប់េី 2 ទៅ3 នែងេំបូង ទរកាយទេលសំរាល
ទរកទ យ
ើ ។

ការធ្លាក់ ឹកច្ិត្ត ុកខកងែល់ ទេលសំរាលទរកទ យ
ើ (Post natal depression)
គឺេិត្ជាខុសគនាទរច្ើន េីលកខណះធ្លាប់ប្នេឹង េូច្ជាោនអារមមណ៌ ថផ្ែកសរនសរបសា ។
សភាេទនះោនត្ិច្ត្ួច្ណាស់ គឺជាជមងឺថផ្ែកសរនសរបសា េ៌ធ្ងន់ធ្ងរថេលថត្ងចាប់ោនភាលាម
បន្ទាប់េីសំរាលទរកទ យ
ើ ។ រសដីខេះថេលជាអ្ែកជមងឺ ថត្ងោន ុកខទវ ន្ ទដ្យសារថត្
លកខណះជមងឺទនះ កាលយ
ា ទៅជាភាេរច្បូករច្បល់ ប្ត្់ ំន្ក់ ំនងជាមួយភាេេិត្ នឹងទសទើរ
ថត្រគប់ទេលជានិច្ច ជួនកាលរត្ូវការច្ូលទៅសំណា
ំំ
ក់កង
នុ មនទីរទេ ាយ ទេើមាបីទធ្ែើការ េាាប្ល
ជមងឺទនះផ្ង។ ច្ំទ ះេត្័ោនជាបថនតម៖សូមអានកូនទសៀវទៅ The Beyond Blue
“ Emotional health during pregnancy and early parenthood”
ឬទមើលនូវតាមទគ
ំេ័រ ៖ www.beyonblue.org.au


របសិនអ្ែក ប្នគិត្ទដ្យោនបំណងច្ង់ទធ្ែើប្បខលួនឯង ឬេល់ទរក
គឺភាេសំខាន់បំផ្ុត្ គួរអ្ែក ួលយកនូវការជួយេីអ្ែកជំន្ញថផ្ែកវិជាជាជីវះទផ្ាសងៗ។



ស្ដសនាី ធ្វដ
ូ នមាចនដើមបខ្ី សវងរកការជួយ? What do women find helpful?
ើ ច

ទំងទនះគឺជាការទសែើរមួយច្ំនួនេីរសដីថេលធ្លាប់ោន៖








ច្ូរនិយយេីអារមមណ៌របស់អ្ែកយាងណា
ច្ូរច្ំណាយទេលទវលាទច្ញទរ្ផ្ទះ ប្នឃ្លត្
ា េីការទមើលថែទំទរក
ច្ូរថច្ករំថលកកិច្ចការង្រទធ្ែើកនុងទគ ដ្ឋាន
ច្ូរ ួលយកនូវការទសើែជួយមួយច្ំនួន
ច្ូររួមកនុងរកុមោតាថេលោនទរកែមី ទេើមាបីកំណត្់ថាអ្ែកមិនទៅឯទកាថត្ឯងទឡើយ។
ការនលចនន្ទមទ្ប់មន
ិ បាន (Urinary incontinence)

របសិនជាញឹកញាប់ អ្ែកោនការទលច្ទន្មមួយច្ំនួនទេលអ្ែកទសើច្ កអក កន្ដាស់ រត្់ត្ិច្ៗ
ឬទលើកអ្ែីមួយធ្ងន់ អ្ែកោនការលំប្កេីសភាេទំងទនះ ទៅថាជាភាេកងែល់ទដ្យការទលច្
ទន្ម ប់មិនប្ន ឬអ្ែកអាច្ោនអារមមណរ៌ បញាប់របញាល់ជាបន្ទាន់ទេើមាបទី ៅកាន់បងគន់ឲាយ
ប្នទន់ទេល។ ទនះជាទរាគសញ្ញនា នការទលច្ទន្មជាបន្ទានទ់ ដ្យ ប់មិនប្ន។
ការទលច្ទន្ម ប់មិនប្ន អាច្ទធ្ែើឲាយោនភាេខាមស
ា ់ទអ្ៀន នឹងេិប្កនិយយេីបញ្ហាទនះ
ទទះបី ជាភាេមួយថេលមិនជាភាេធ្មមតាកដី ។ ការរសាវរជាវបង្ហាញថារវាង10% នឹង
30%(ភាគរយ) ននរសដោ
ី នការលំប្កេីបញ្ហាទនះ ទេលកនុងថខបន្ទាប់សំរាលទរកទ យ
ើ ។
ទត្ើបញ្ហាទនះមកេីមូលទ ត្ុអ្ែី?
ទេលសំរាលទរកទ ើយ សនសសាច្់េុំននរសទប់ប្ត្ែអឹងអាងរត្គកថេលប្នជួយរ ប់
ទផ្លាកទន្ម ត្ួសាបូន នឹងថផ្ែកទរកាមបងអស់ននផ្លូវបទន្ទារបង់លាមក នឹងទៅជុំវិញកថនេងសនទះ
ទបើកផ្លូវបំេង់បងហូរ ឹកទន្ម ទវរោសនឹងទៅរនធគូែទំងអ្ស់ទន្ះ គឺោនភាេរីកយឺត្យារនឹង
អាច្ឲាយោនភាេខូច្ខាត្ផ្ងថេរ។ កតាតាមួយច្ំនួន ថេលោនភាេទក់ ិនជាមួយនឹង ការ
ទលច្ទន្ម ប់មិនប្នទនះ មកេីការទរបើេទងកៀបជំនួយកនុងការជួយបទងកើត្ទរក ឬ ទដ្យ
ទរកោន ំ ំធ្ទំ េក ឬការឈឺទ ះសំរាលកនុងរយះទេលេ៏យូរ ទៅកនុងេំណាក់កាល ី 2
ននការទរត្ៀមសំរាល ទរក ឬអ្ែកធ្លាប់ោនទរកទរច្ើនទលើសេីមយ
ួ ទៅ ឬទដ្យទរកោន
ភាេធ្ំធ្ត្់ខាលាំង ស
ួ កំរិត្។
 ទត្ើភាេទនះអាច្ប្ត្់ទៅវិញថេរ?
របសិនអ្ែកមិនទធ្ែើអ្ែីទសាះ បញ្ហាអាច្ោនភាេរបទសើរជាងេីទេលទនះ ឬក៏អាច្ទៅថត្ោនបញ្ហា
ទនះជាបនដទ ៀត្។ ទេលអ្ែកទច្ញទៅទេើរទលងខាងទរ្ អ្ែកោនភាេរេួយប្រមភេីការទលច្
ទន្ម ឹកទខារបស់អ្ែក។ េិត្ជាគមានភាេង្យរសួលកនុងការច្ូលរួមសបាាយនូវសកមមភាេ
ទផ្ាសងៗ កនុងសងគម ធ្មមតាបំផ្ុត្អ្ែកអាច្សំរាច្់ច្ិត្តទដ្យសំរាកទៅផ្ទះ គឺជាភាេេ៏ង្យរសួល។
មូលទ ត្ុថបបទនះ សំរាប់ការរស់ទៅថត្ោនាក់ឯង គួរគិត្ថាភាេេ៏សំខាន់ ជាភាេធ្ងន់ធ្ងរខាលាំងកនុង
ការទលច្ទន្មទដ្យ ប់មិនប្នទនះ។
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ខញុំអាច្ទធ្ែើេូច្ទមដច្?
ួលយកនូវការផ្ដល់ឳវា មួយច្ំនួននឹងការជួយមុនទេលថេលបញ្ហាទកើត្ោនទឡើង។
ច្ូរនិយយជាមួយអ្ែកោនវិជាជាជីវះខាងទធ្ែើសរនស។
 ការហាត្់សរនសប្ត្អាងែអឹងរត្ទគៀក គឺអាច្េាាប្លោនរបសិ ធភាេលអបំផ្ុត្សំរាប់
ការទលច្ទន្ម ប់មិនប្នទនះ។ គមានរបត្ិកមមទឡើយ ច្ំទ ះរសដខ
ី េះយល់ថាជាភាេសាមញ្ញ
កនុងការហាត្់សរនសប្ត្អាងែអង
ឹ រត្គក អ្ែកអាច្ទធ្ែើការហាត្់ទនះទៅតាមកថនេងទផ្ាសងៗ
នឹងទៅតាមទេលទវលាខេះៗក៏ប្នថេរ។
 ច្ូរេិទរគះេីបញ្ហាទនះជាមួយទវជជបណឌិត្របស់អ្ែក។ ទវជជបណឌិត្អាច្ឲាយទធ្ែើទត្សដ ឹកទន្ម
ទដ្យរបកេច្ាាស់ថាអ្ែកមិនោនបងកជាេំទៅរលាកកាលាយនូវកថនេងផ្លូវបត្់ទជើងត្ូច្ទឡើយ។
របសិនអ្ែក គិត្ថាការទឡើង មងន់របស់អ្ែកអាច្នឹងោនជាបញ្ហា ច្ូរសាកសួរជាមួយ
ទវជជបណឌិត្អ្ែកអ្ំេីកមមវិធ្ក
ី នុងការសរមក មងន់េ៌រត្ឹមរត្ូវមួយប្នថេរ។




ការនកត
ើ ឫសដូងបាត (Haemorrhoids)

សរនស
មទ្មាទ ើមជុំវិញរនធគូែ ទេលខេះទគទៅថាការទ ម
ើ សរនស
មទ្មទា ៅរនធគូែ។
ទគទរច្ើនថត្ចាប់ទផ្ដើំំមនឹងោនបញ្ហាទនះទៅទេលោននផ្ទទ ះ ឬក៌ទកើត្ោនេីេំបូងមុនទេល
សំរាល នឹងទេលសំរាលទរករួច្។ ឫសេូងប្ត្ោនភាេឈឺចាប់យាងខាលាំង នឹងអាច្ទធ្ែើឲាយ
ជីវិត្មិនោនភាេសុខរសួលទឡើយ។ ការ ល់លាមក(ទកដៀន)ទធ្ែើឲាយកាន់ថត្េិប្កខាលាំងទ ៀត្។
របសិនសំណាងរបស់អ្ែកោនឫសេូងប្ត្ទនះ នឹងប្ត្់ទៅវិញទៅទេល 2 ទៅ3 អា ត្
ិ ាយ
ទរកាយទេលសំរាលទរករួច្។
 ទត្ើខមុំអាច្ទធ្ែើេូច្ទមដច្?
 ទេលឈឺច្ុកចាប់ខាលាំង ច្ូរទធ្ែើការហាត្់រប្ណសរនសប្ត្អាងែអឹងរត្គក
 ច្ូរកុំរបឹងខាលាំង ទេលបត្់ទជើងធ្ំ។ របសិនជា អ្ែកច្ង់ឲាយលាមក ន់ច្ូរេិសារថានជ
ាំ ួយលាមក
ន់ (Metamucil or Fybogel ) ថេលមិនទធ្ែើឲាយឈឺរកហាយទៅផ្លូវបទន្ទាបង់លាមក
នឹងោនសុវត្តិភាេកនុងការទរបើថាទនាំ នះប្នទដ្យញឹកញាប់។
 ច្ូរសំរាកកាយដ្ក់ទជើងអ្ែកឲាយខពស់គងទលើទខែើយ ជួយសំរាលការឈឺចាប់ប្នមួយរយះ។
 ច្ូរទសលៀកទខារ ន្ប់ឲាយត្ឹងទេើមាបីរ ប់ថផ្ែកខាងទរកាម
 ច្ូរទរបើនូវទរបងលាបសំរាប់ឫសេូងប្ត្
 ច្ូរទៅេិភាកាារមួយទវជជបណឌិត្របស់អ្ែក របសិនទបើភាេទំងទនះមិនប្នធ្ូររសាល។


ការនលចលាមកទ្ប់មន
ិ បាន (Faecal incontinence)

ជាមួយលកខណះថបបទនះ អ្ែកនឹងអាច្ោន ៖
 មិនអាច្ ប់ប្នទៅទេលទេើរខាយល់(ការទផ្ម)
 របញាប់របញាល់ទៅកាន់បងគន់បត្់ទជើង
 ការទលច្លាមកខេះៗ ទេលឈឺទ ះបត្់ទជើង េូទច្ែះទខារ ន្ប់អ្ែកប្នរបឡាក់ទ យ
ើ ។
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ការទលច្លាមក ប់មិនប្ន គឺោនភាេេ៌ត្ិច្ត្ួច្ណាស់ ជាធ្មមតាថត្ងោនទរកាយទេល
សំរាល ទរកទ យ
ើ គឺទរច្ើនោនការទលច្ទន្ម ប់មិនប្នផ្ងថេរ។ គឺជាលកខណះទធ្ែើឲាយោន
ភាេធ្ុញធ្ប់ នឹងមិនោនភាេេ៌សុខរសួលទឡើយ។ លកខណះទនះអាច្បណាដាលឲាយខូច្ខាត្េល់
សរនសវិញ្ញាណ ឬទៅេល់សរនសេួរសាច្់េថុំ េលជួយ ប់នូវផ្លូវបត្់ទជើងធ្ំ(រងែង់កញ្ជូញគូែ)។
ភាគទរច្ើន អាច្ទកើត្ោនទឡើងបន្ទាប់េីសំរាលទរក ឬតាមទវារោសទដ្យជំនួយទគៀប ឬបូម
កាាលទរកជួយបទងកើត្។
ទត្ើខញុំអាច្ទធ្ែើយាងេូច្ទមដច្ថេរ?
 ច្ូរគិត្ថាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្រង ច្ូរេិទរគះជាមួយនឹងទវជជបណឌិត្របស់អ្ែក
 ច្ូរនិយយជាមួយនឹងអ្ែកោនវិជាជាជីវះខាងថផ្ែកការទធ្ើែច្លន្សរនស
 ច្ូរទធ្ែើការហាត្់រប្ណសរនសប្ត្ែអឹងរត្គកទដ្យឲាយប្នទ ៀងទត្់
(ទគមិនអាច្នឹងជាសះទសាបើយ បុថនតទគក៏មិន ួលភាេឈឺច្ុកចាប់ថេរ)។




ការឈម
ន (Back pain)
ឺ ង

របថ ល 50% (ភាគរយ)ននោដាយថេលោនការេិទសាធ្ន៌ទដ្យមកេីការឈឺខែងទរកាយ
ទេលសំរាលទរកទ ើយ។ គឺអាច្នឹងមកេីល ធផ្លននការផ្លស
ា ់បដូរ រមង់ននភាេឈរ ឬ
អ្ងគុយ ទដ្យសារសរនសសាច្់េុំកាាលទ ះទខាាយ ឬទដ្យសរនស ន់ យឺត្យរសាច្់េុំ
េួរទៅទេលោននផ្ទទ ះ។
 ទត្ើខញុំអាច្ទធ្ែើេូច្ទមដច្ថេរ?
 ថានាំ steroidal មិនថមនជាថានាំអាច្ ប់ ល់ នឹងភាេរលាកកាលាយទន្ះទ គឺជាថានោ
ាំ ន
របសិ ធិភាេលអបំផ្ុត្ សំរាប់ជួយបំប្ត្់ការឈឺច្ុកចាប់ខាលាំង។
 គឺជាភាេេ៏លអបំផ្ុត្ ទដ្យរកាាការទធ្ែើច្លន្ទដ្យសកមមភាេទផ្ាបងៗ។
 ច្ូរសួររកការជួយសំរាប់កិច្ចការលំទៅដ្ឋាន ទៅទេលឈឺធ្ងន់ធ្ងរ (ជាេិទសសជាមួយ
ការទលើកដ្ក់ នឹងការទអានច្ុះ)។
 ច្ូរថែខលួនទេលអ្ែកបដូរកនទប នឹងងូត្ ឹកឲាយទរក កុំឲាយរួយច្ទងគះខែង ទដ្យសារការទអានច្ុះ
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