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NOTE, WE ONLY SPEAK ENGLISH. THIS IS MERELY A
COMPUTERIZED TRANSLATION TO ASSIST NEW PARENTS
ចំណំ, យយើងនិយាយភាសាអង់យលេ សតែប៉ុយណ
ណ ោះ។
យនោះជាការលណនាតែលមានលក្ខ ណៈទូ លំទូលាយយែើម្បីជួយែល់មាតាបិតាថ្មី
ញូទារក្
សូម្អបអរយៅយលើ ក្ំយណើែរបស់ទារក្ថ្មី!
ការថែទ ាំទរក អាចត្រូវបាន រំយ ើប និង
ងាយស្សួ ល!បត្រើ ររស់ល្អនិចឆ័យនិង យរឿងធម្ម តា ន័យ.
មិនបានខិរខាំសត្ារ់ឥរប្ចោះ —
ត្រូវបានររ់ថរននិងត្ាន់ថរ ររ កក្យយរបស់ទារក្.
ាន,បទោះជាយ៉ាងណារញ្ហាជាបត្ចើននិងសាំណួរថែល្

បកើរប ើងពីបពល្មួ យបៅបពល្បវលានិងថែល្ត្រូវត្ពួ យបារមភ បៅ ឪពុកាាយ។
បសៀវបៅបនោះានរាំណងចបមល ើយមួ យចាំនួន បត្ចើនជាញឹកញារ់ស្ថានភាពថែល្អាចបកើរានប ើងបៅកនុង
រីថខែាំរូង — របត្មៀរ ននការចង'រហ័សចារ់ប្ដើម'បោយនែថែល្ភាារ់មកជាមួ យនឹងែមី កុាំពូ យទ័រ។ រ៉ាុថនា —
ររស់ទរក ឆារ់នឹងត្រូវបាន្ាល្់ឱ្យអ្ន កការប្វ ើបរសា បល្ើសាភរៈបៅកនុងបនោះ កូ នបសៀវបៅ,អានវាែូ បចន ោះ ឥឡ
ូ វយនោះ.
បទោះជាយ៉ាងណាវាមិនថមនានន័យបែើមបីត្រូវបានការបពញបល្ញររស់ាចស់ បសៀវបៅនែររស់អ្នកសត្ារ់ទរក។
ានជាបត្ចើនអាចបត្រើបាន យសៀវយៅ បៅបល្ើការ
ត្រធានរទ,បហើយបយើងបសន ើសុាំថាអ្ន កានយ៉ាងបោចណាស់មួយបៅបល្ើ នែសត្ារ់បយង។ ការថ្ទាំ
សស្មាប់របស់ទារក្និងក្៉ុមារ បោ អាបមរ ិណឌិរសភាននជាំងឺកុារគឺត្រថហល្ជាល្អ រាំ្ុរ។

ស្តសាីនិងទរកក៏បាន្ាល្់នូវការបតាជារន្ទារ់បៅ 1-800-711-7011កថនល ងថែល្
ឪពុកាាយអាចសួ រសាំណួរទូ បៅទក់ទងពួ កបគ ទរកនិងការរាំបៅរញ្ហា។
ាមនទរកគឺាន"ល្អ ឥរប្ចោះ"មយ៉ា ងបយើងទ ាំងអ្ស់ត្រូវបានកល ូន។
បទោះជាយ៉ាងណាត្រសិនបរើអ្នកសាាល្់អ្វើមួយមិនត្រឹមត្រូវណាមួ យ ររស់ទរកែមីសូមន្ទាំយកវាបៅ
របស់យយើងទុកោក់។ ការទទួ ល្ ែំបូនាមន ពីមិរាភកា ិនិងស្ថច់ញារិគឺមិនអ្ីបទរ៉ាុថនែត្រូវត្បាកែថាបែើមបីពិនិរយបមើល្
ជាមួ យនឹងអាបមរ ិកត្រសិនបរើអ្នកទទួ ល្បានែាំរូន្ទមនថាគឺជាត្រឆាាំងនឹងអ្វ ើថែល្អ្ន កាន គឺល្អរាំ្ុរ។
ត្ាន់ថរែូ ចជាប្េងបទៀរមនុសេ,កុារានរុគាល្
ត្រូវបហើយចង់ថែល្មិនអាចទ ាំងអ្ស់ត្រូវបានបោោះត្ស្ថយបៅកនុងការែូ ចាន វវ ិ្ី។
ជីែូនជីតាគួ រថរត្រូវបានែឹងថាបរឿងជាបត្ចើន ផ្លលស់រែរចារ់
ូ
តាាំងពួ កបគានកូ ន។ អ្ន កអាចចង់ បល្ើររស់អ្នក
យេទយក្៉ុមារ ជាត្រភពននព័រ៌ានែមី។ សូ មត្រូវ ែឹងថាែាំរូន្ទមនពីមួយចាំនួនរណា
ដ ញអាចត្រូវបានខុស,មិន
អ្នុវរា ររស់ទរកឬពយយមល្ក់វរថុអ្នកត្ាន់ថរមិនបាន ត្រូវការ។
ែូ បចន ោះអ្ន កទទួ ល្បានបែើមបីែឹងថាកូ នររស់ល្អត្របសើរ,អ្ន កនឹង ចាាំរនា រ់ជាមួ យនឹងររស់ទរកខណៈបពល្ថែល្បៅ
មនា ីរបពទយ។ វាត្រូវបានបគរង្ហាញថាទរកថែល្ស្ថនក់បៅកនុង
ាាយររស់មនា ីរបពទយរនា រ់និន្ទនការបៅានបត្ចើនបទៀរថសបកបែើមបីថសបក ទក់ទង,មូ ល្រត្រល្អត្របសើរ,និងសុែន់ការចិញ្ចឹមល្អត្របសើរ។ បនោះ មនា ីរបពទយនឹងទាលរ់ប្វ ើមួយចាំនួន យែសតឈាម្ បៅបល្ើទ ាំងអ្ស់
ទរបែើមបីពិនិរយបមើល្សត្ារ់រញ្ហា(ទររ ូ,PKU,ល្)។ ររស់ទរកក៏នឹងទទួ ល្បាន បាញ់ននវ កតាម្ីនយេ
បែើមបីការពារហូ រឈាម រញ្ហាមួ យបានបាញ់បែើមបីការពារត្រឆាាំងនឹង រលាក្យថ្េើម្-ខនិងទទួ ល្បាន មួ យ
សវនាកាយធវ កយែសត និង មួ យ ជំងឺយបោះែូ ងយធវ កយែសត.
ែំបូងយរឿងែំបូង៖យឈាមោះ
មួ យបសម ៀននឹងត្រូវបានបោយការជួ យអ្ន ករាំបពញការ ស្ែក្ំយណើែ. មួ យ
រិចរួ ចបពល្បវលាបត្ជើសបរ ើសបឈាមោះបនោះអាចនឹងបជៀសវាមួ យចាំនួនចាំអ្ន់បល្ង
អ្ាំពីពិបសសមួ យរញ្ចល្
ូ ានននបឈាមោះឬអ្ទិសបងេ រ។ គិរ ្ងថែរអ្ាំបត្ត។ អ្វ ថើ ែល្អ្ាំពល្
ី កខ រាវ ិរុទធ? ប្វ ឱ្
ើ យ
ត្បាកែថាបឈាមោះបនោះគឺសមរមយមិនត្រឹមថរសត្ារ់ទរករ៉ាុថនា ្ងថែរសត្ារ់វ ័យ។ បឈាមោះមួ យរយៈ យរៀងរហូ ែ — វា
គឺានរនមល គិរអ្ាំពី។
មួ យចាំនួនាាយែមីពិនិរយបមើល្ចូ ល្បៅកនុងមនា ីរបពទយរស់ពួកបគជាមួ យនឹង ស្ក្ម្៉ុំយឈាមោះ.
ត្រសិនបរើកូនររស់នឹងត្រូវបានែឹកប្េងមួ យបឈាមោះចុងបត្កាយ
ឹ ថាឥ ូ វបនោះែូ បចន ោះថាបយើងអាច្គ្ា
សូ មអ្នុញ្ហារឱ្យបយើងែង
ូ ងប ើង បវជា ស្ថស្តសាកាំណរ់ត្តា។
ត្រូវត្បាកែថាបែើមបីបៅររស់អ្នក ស៉ុខភាេ យ៉ាប់រង ត្ក ុមហុនឆារ់តាមថែល្អាចប្វ ើបែើមបីចុោះបឈាមោះ ែមីររស់ទរក។ អ្ូ
— និង មិនបភល ចបែើមបីទទួ ល្បាន សងគ ម្សនត ិស៉ុខចំនួន បានឆារ់ែូចជា
អាចប្វ ើបានសត្ារ់ការែមីររស់'ែកពនធ 'បហើយរន្ទារ់មកកាំណរ់ប ើងមួ យ ៥២៩ ហាវ ិទាល័យម្ូ លនិធិ.
ម្ួ យ ទារសទង់ម្ក្ាលែល់យជើង។។។
ទំហំយង
ររស់បពញបល្ញរយៈបពល្ទរក្មម តានឹងត្រូវបានចបន្ទលោះពី ៦ បៅ ៩ បផ្លនកនុងទមង ន់(២៨០០ បៅ ៤០០០
ត្កាម),និងត្រូវបានចបន្ទលោះពី ១៨ ែល្់បៅ ២២ អ្ុីញបៅកនុងត្រថវង(៤៦ បៅ ៥៦ ថម៉ាត្រ)។ ទរកអាច ជា្មម តា

បាែ់បង់ប ើង មួ យភាគែរ់ននកាំបណើរររស់ខល ួនទមង ន់បៅកនុងសបាាហ៍ែាំរូង,រ៉ាុថនា
គួ រទទួ ល្បានកាំបណើរទមង ន់បោយពីរសបាាហ៍ននអាយុ។
ទរកនឹងប ើងទមង ន់បៅត្រថហល្មួ យពាក់កណា
ា ល្មួ យបអាយ នែងបៅកនុងរីថខែាំរូង។
តសបក្
បៅបពល្ថែល្ររស់ទរកគឺបកើរានគឺជាការត្កាស់ត្គរែណា cheesy បែើមបីរកថសបកបៅ vernix.
បនោះគឺជាការលាងរិទបោយការគិលានុរន្ទារ់ពី ររស់ទរកសីរុណាភាបាននល្រត្មូវបៅ្ងបត្ត ពិភពបលាក។
បត្កាយមកទរកររស់ថសបកនឹងោក់ែូចសងរ្
ួ ល ាំងណាស់។ រ ននថសបក,ជាពិបសសបៅបល្ើនែនិងបជើង,
បកើរប ើងបៅកនុងទ ាំងអ្ស់ទរក។ បនោះមិនបានរំ្នទរក — ែូ បចន ោះមិនអ្នុញ្ហារឱ្យវារំ្នអ្ន ក។ Lanugo
គឺជាការ ផ្លកពិន័យបរាមណាមួ យចាំនួនទថែល្ធាលក់បចញកនុងមួ យ រីសបាាហ៍។
រូ ចពណ៌សលាក់បៅបល្ើត្ចមុោះររនា យជាង កនុងមួ យថខ។ ត្កហមជាាំស្ថនមស(stork ខំ) ត្ររកថភន ក,ត្ចមុោះ,ថាងស,ឬ
nape ននកញ្ច ឹងកគឺជាបរឿង្មម តា និងរលាយបារ់ជាងមួ យឆានាំឬពីរ។ ពណ៌ននការ
ទរកររស់នែនិងបជើងជាញឹកញារ់បខៀវរហូ រែល្់ការ ឈាមររ់្ាំ។ បមមនិងសប៉ាញទរកជាញឹកញារ់
ាត្ស្ថល្ជាងពណ៌ថសបកររស់ពួកបគជាឪពុកាាយ;ថសបក ពណ៌្មម តាងងឹរបៅកនុងពីររីនែង ។
អ្ន កអាចសបងេ រការណ៍បល្ឿងទរកថសបក អ្ាំ ុ ងបពល្ែាំរូងចាំនួននែង ននជី វ ិរ។ បនោះគឺជា យលឿង និងបកើរប ើង
ពិរជាទូ បៅបោយស្ថរវ ័យបែល ើម។ ជា្មម តាណាមួ យ បល្ឿងបត្ពឿងៗបានបារ់ខល ួនបោយមួ យសបាាហ៍ននជី វ ិរ។
ត្រសិនបរើការ ចាំនួនននការពណ៌បល្ឿងបៅកនុងររស់ទរកទទួ ល្បានអាត្កក់រន្ទារ់ពីអ្នក
យកទរកកនុង្ាោះ,សូ មឱ្យបយើងែឹងឆារ់ជា អាចប្វ ើបាន។
ភាគបត្ចើនទរកនឹងទទួ ល្បាន ទារក្យទើប ម្៉ុនម,កនទ ួល្បៅបល្ើថាាល្់និងត្រឈមមុខបន្ទោះគឺជា
អាត្កក់បៅមួ យថខននអាយុ។ បនោះមិនថមនស្ថនមនិងត្រូវ រំ ថរឪពុកាាយ។ វានឹងរនា យជាងមួ យសបាាហ៍
ឬែូ បចន ោះនិងាមនថត្កមឬ ូ សិនការចាាំបាច់។ ជាបត្ចើន
ទរកនឹងទទួ ល្បានមួ យកនទ ួល្ថែល្បមើល្បៅរបត្មៀរននការែូ ចសរវ ល្អិរ ការ្ាំបល្ើកទីពីរឬទីរីនែង។
បនោះកនទ ួល្គឺមិនថមន រំ្នបហើយនឹងរនា យបៅកនុងពីររីនែង។ មិនត្រូវបានរូ ចចិរា
ត្រសិនបរើររស់ទរកររស់ថសបកគឺមិនថមនល្អ ឥរប្ចោះ — ទរកបៅកនុងទូ រទសេវែា ី្េពវ ្ាយការពិរពាក់
ប្វ ើឱ្យប ើង។
ក្ាល
រន្ទារ់ពីកាំបណើរអាចាន យ ើ តាមរបណា
ា យកបល្ថែល្ឆ្អ ឹង ននកបល្បនោះផ្លលស់ទីបៅជុាំ វ ិញបែើមបីជួយថចកចាយ។
ទរកររស់ កបល្ក៏អាចោក់ែូចថវងឬានការ ជាំ បៅបល្ើខនង ឬចាំបហៀងររស់វា។
បនោះគឺបោយស្ថរ្មម តាែាំបណើរការននការ ការបត្ជៀរបៅកនុងការង្ហរនិងថចកចាយ។ កបល្្មម តា
សនម រ់ជា្មម តារ ូររាងបៅកនុងពីររីនែង។ រជាាំគឺ បៅកនុងថសបកថររ៉ាុបណា
ណ ោះនិងមិនពាក់ព័នធនឹងខួ រកបល្។ បនោះ
ក្តនេ ងទន់ បៅបល្ើកាំពូល្ ននកបល្បនោះគឺត្គរែណារ់ជាមួ យនឹងការល្ាំបាកភានបហើយនឹង
ជា្មម តារិទជាងមួ យឆានាំឬពីរ។ អ្ន កអាចសាាល្់ប ើងមួ យ ែូ ច scab បៅបល្ើការ ទរកកបល្ពីថសបកកបល្ម៉ាូ នីទ័រ។
បនោះពយកនុងមួ យចាំនួន នែង។ លំយយាល cap មួ យគឺបល្ឿង scaly កស្ថងប ើងបៅបល្ើថសបកកបល្និងចិបញ្ច ើម។
ត្រសិនបរើ បនោះគឺជារញ្ហាមួ យ,ពយយមបត្រើរិចរួ ច Selsun បខៀវ ស្ថរូ និងទន់ត្ចាសបែើមបីភលន់ែុសរិទការ
ាត្រោាន។ ែមីមាងបទៀរ,បនោះរំ្នឪពុកាាយបត្ចើនជាង ទរកបន្ទោះ។

ត ែ ក្
ថភន កនឹងបៅថររិទទវរត្ពមបត្ពៀងល្អ ននបពល្បវលា,និង ពួ កបគោក់ែូចជា ការយហើម្ និង reddened
សត្ារ់នែងជាបត្ចើន។ បពល្ខល ោះមួ យ បំណោះស្ក្ហម្ អាចត្រូវបាន បគបមើល្ប ើញបៅបល្ើថ្នកពណ៌សននត្ារ់ថភន ក។
បនោះគឺបោយស្ថរ សាា្ននការង្ហរនិងបោោះត្ស្ថយជាងមួ យសបាាហ៍បោយាមន ការពយបាល្។
ថភន កនឹងាេល្ោក់ែូច ឆ្េ ង បៅបពល្ថែល្ ទរកគឺ្ុញត្ទន់។ បងហរូ
ពីថភន កគួ រត្រូវបានគូ ស្ីកត្រសិនបរើវាគឺជាការហួ សឬ ថរសត្ារ់ជាងពីររីនែង។ ទរកបទើរចកខុ វ ិស័យគឺ្លាំងណាស់
ជិែយេើញ បែើមបៅបល្ើ,ែូ បចន ោះត្រឈមមុខបៅមុខទាំន្ទក់ទាំនងបៅ ៨ បៅ ១២ អ្ុីញ
រវាងាាយនិងទរកគឺានត្របយជន៍។ មុនបពល្ពួ កបគបរៀនបែើមបី
បមើល្បៅកនុងថភន កររស់,ភាគបត្ចើនទរកបទើរចូ ល្ចិរាយ៉ាង្លាំងបៅ រាំរន់នន ផ្ទ យ
ុ
ែូ ចជាថារវាងររស់អ្នកបហើយមុខ។ ជាបត្ចើន ទរកនឹងបជៀសមល ឹងបមើល្បៅប្េងបទៀរណាមនុសេានក់ជាាាយ
កនុងអ្ាំ ុ ងថខែាំរូង,ែូ បចន ោះមិនយករទបល្ម ើស,ជីតា។
ស្ចម្៉ុោះ
្មម តាទរកជាញឹកញារ់ែបងា ើម្លាំងណាស់ យក្់ សត្ារ់ខលី វវ ិន្ទទី,រន្ទារ់មក ឆាប់រហ័ស បៅែនទបទៀរ។
បៅបពល្ថែល្រូ ចចិរា,ទរកនឹងកាន់ែបងា ើមររស់ពួកបគសត្ារ់ មួ យពីររី វ ិន្ទទីបែើមបីទុកប ើងជា្លាំងយាំ។
ទរកទ ាំងអ្ស់ ណ
ត ជាបត្ចើន — បន្ទោះជារបរៀរថែល្ពួ កបគ ចបស់លាស់មុោះររស់ពួកបគ។
រនធត្ចមុោះររស់ទរកត្ចមុោះាន រូ ចណាស់,ែូ បចន ោះថារនា ិចននការសល សបៅជាថវង
វវ ិ្ីបែើមបីរារាាំងពួ កបគប ង
ើ និងប្វ ើឱ្យពួ កបគសាំប ងកកសា ោះ។ បត្រើ ស្ចម្៉ុោះ aspirator
(អ្ាំពូល្សឺរាុុុាំង)អ្ន កត្រូវបាន្ដល្់បៅ មនា ីរបពទយបែើមបីសាំអារត្ចមុោះននការណាមួ អ្ិល្សា ោះ។
ត្រសិនបរើការកកសា ោះថររនា បកើរជារញ្ហាមួ យ,បត្រើ អំបិលស្ចម្៉ុោះធ្លេក្់ច៉ុោះបែើមបីរ ការរនធ ូរនិង liquify កសល ។
ទ ាំងបនោះអាចត្រូវបានទិញ បថាក(រិចរួ ចមុោះនិងប្េងៗ)។ កថនល ងរួ នឬ ត្បាាំរធាលក់ចុោះមួ យរនធ មុោះ,រង់ចាាំ ១៥
វវ ិន្ទទី,រន្ទារ់មករូ មយក បចញជាមួ យនឹងអ្ាំពូល្សឺរាុុុាំង។ បនោះមា ងបទៀរបៅបល្ើប្េងបទៀរ ចាំបហៀង។
អ្ន កអាចប្វ ើការបនោះប ើងែល្់បៅរួ នែងកនុងមួ យនែង ត្រសិនបរើចាាំបាច់។
បយើងពយយមបែើមបីបជៀសថានបាំ ្េងបទៀរបៅកនុងឆានាំែាំរូងឬែូ បចន ោះ។
មាែ់
សពវ នែង ,បយើងជាញឹកញារ់មិនបអ្ើបពើ អណ
ត ែចំណង ល្ុោះពួ កបគរងេ ឱ្យានរញ្ហា ជាមួ យនឹងការរាំបៅ។
ទរកររស់ររូ រារ់អាចាន ជញ្ជក្់េងតបក្បល្ើ ពួ កបគសត្ារ់ថខែាំរូងឬែូ បចន ោះ។ អ្ណា
ា រានទូ បៅ មួ យ
whitish ថ្ែក្
ំ ូ ែ បល្ើកវាពី។ អ្ន កអាចសាាល្់ប ើងមួ យ សក្តនេ ង បៅកនុងការ
ែាំរូល្ននារ់ឬបៅបល្ើអ្ញ្ហចញថ្ម ញ;ទ ាំងបនោះគឺជា្មម តា ្មម តានិងនឹងចូ ល្បៅឆាងយជាមួ យនឹងបពល្បវលា។
ត្រសិនបរើបត្កាយមកអ្ន កសាាល្់ ការរសូ សស បំណោះ បៅបល្ើថាាល្់និង្ងកនុងររូ រារ់អ្នុញ្ហារឱ្យអាបមរ ិក
បានែឹង;បនោះអាចត្រូវបានការ ្េិរថែល្បៅថា ផ្សិ.
ក្ញ្ចឹងក្
បៅចាំណុចបនោះទរកាន្លាំងបខាយស្ថច់ែុាំកនិង មិនអាចាាំត្ទកបល្។ បៅបពល្ថែល្កាន់ររស់ទរកថរងថរ
ការគំស្ទ ការត្រ រ់ និងកបល្ជាមួ យនឹងនែររស់អ្នក,នែឬត្ាមនែ។

ស្ទូង
មួ យចាំនួន្មម តា រ ើក្ាំននទរកររស់ ស៉ុែន់ គឺបោយស្ថរ ាាយររស់អ្័រម៉ាូ ន។ ជួ នកាល្,មួ យចាំនួន ថ្េឆ្អាច
បចញមកននកបល្សុែន់។ ទ ាំងល្កខ ខណឌ្មម តាបៅកនុង ថខែាំរូង។ មិនបាច់សុែន់,រ៉ាុថនា បៅត្រសិនបរើអាបមរ ិក
វាោក់ែូចត្រូវបានបកើនប ើងកនទ ួល្ត្កហមឬឈឺចារ់ននការ ទរកររស់សុែន់។
ានជាញឹកញារ់គឺជាការរនា ិចករ់សាាល្់បៅ ចុងទរននការ ស៉ុែន់ ឆ្អ ឹង.
បនោះគឺជាការ្មម តានិងជា្មម តាកាលយជារិច ករ់សាាល្់ជាមួ យនឹងអាយុ។
យ ោះ
ទរកររស់ ក្ាលយ ោះ បូ ែ៉ុងឆ្អ ឹង ជា្មម តាធាលក់បចញកនុងែាំរូង
ពីរបៅរីសបាាហ៍,បហើយវាគួ រថរត្រូវបានរកាទុករហូ រែល្់សងរ
ួ រន្ទារ់មក។
ររ់កនា រចុោះ្ងបត្កាមឆ្អ ឹងែូ បចន ោះជាបែើមបីរកា វាបចញននកនា របសើម។ ស្សវ ឹងឡី គួ រថរត្រូវបានបត្រើបែើមបីសាអរ
មូ ល្ោានននឆ្អ ឹងមា ងឬពីរែងកនុងមួ យនែង។ ប្វ ើថររបនោះ រហូ រែល្់រីនែងរន្ទារ់ពីទង្ចិរបានធាលក់ចុោះរិទ។ ាន
អាចានមួ យចាំនួន បងហរឈាម្
ូ
បងហរូ បៅបពល្ថែល្ឆ្អ ឹងចារ់ប្ាើមធាលក់ចុោះរិទ, ថែល្ជាការមិនអ្ីបទ។
ត្រសិនបរើថសបកជុាំ វ ិញទង្ចិរកាលយជាត្កហម និងការល្ាំបាក,ការបៅររស់បយើងការ ិយល្័យភាលម។
កបពាោះ(កបល្បពាោះ)ជញ្ហាាំងបៅជុាំ វ ិញ្ចិរអាចត្រូវបានចុោះបខាយ និង យបាែយចញ បៅបពល្ថែល្ទរកយាំ។
ទ ាំងទង្ចិរ hernias គឺជាបរឿង្មម តា និងជា្មម តារិទបោយខល ួនឯងអ្ាំ ុ ងបពល្ឆានាំែាំរូង ននជី វ ិរ។
ស្បដាប់យ ទ
ទ ាំងទរកបកម ងត្សីនិងបកម ងត្រ ុសនឹងជាញឹកញារ់ាន យហើម្ស្បដាប់យ ទសត្ារ់ ែាំរូន្ទមននែង។
ទរកបកម ងត្សីនឹងានការ whitish ឆ្ ពីទវរាសត្ារ់ត្រថហល្មួ យសបាាហ៍។ បពល្ខល ោះបនោះអាចត្រូវបាន
លាយជាមួ យការ ទមាេក្់ឬ េីរននឈាម្ជាែមីមាងបទៀរបោយស្ថរថរាាយររស់អ្័រម៉ាូ ន។
បៅបពល្ថែល្សាំអារទវរាសបនោះរាំរន់បត្រើត្បាស់មួយទន់ washcloth, ថរងថរជូ រពីការ ខងម្៉ុខ យែើម្បីស្ែឡប់
ែូ បចន ោះជាការមិនថមនជាបមបរាគពីការ គូ ប ើងចូ ល្បៅកនុងទវរាស។
ថាបរើថសបកឬមិនថមនទ ាំងអ្ស់ទរកគួ រត្រូវបាន អាចឆ្ល ងបន្ទមបចញកនុងមួ យែ៏ត្សស់ស្ថអរ ក្មាេង
ំ ស្ទសទីម្មិ
មួ យបាញ់។ ការ uncircumcised ល្ិងាអាចសាំ្ន់ត្រូវបានបឆ្វ ង ថរានក់ឯងបៅចាំណុចបនោះ។
រន្ទារ់ពីមួយថខបត្រើត្បាស់ ភល ែបៅបល្ើការ តសបក្ កនុងអ្ាំ ុ ងងូ រទឹក។ ថសបកត្គរកបល្មិនអាចទង
ាំ ត្ស ុងទញ
ត្រ រ់រហូ រែល្់ ៤ ឬ ៥ ឆានាំចាស់។
អ្នុវរា តាររស់អ្នកមភ ពររស់ែាំរូន្ទមនសត្ារ់ការថែទ ាំននការររស់អ្នក កូ នត្រ ុសររស់ កាែ់តសបក្.
សត្ារ់ែាំរូន្ទមននែងចុងននល្ិងាអាចបល្ចប ើង បៅ,ត្កហម,និងបែើមបីឱ្យានមួ យចាំនួនបល្ឿងសមបក។
លាងសាររាំរន់ ជាមួ យនឹងទឹកនិងទន់រលាងត្កណារ់រន្ទារ់ពីបពាោះបវៀន ចល្ន្ទ។ មួ យចាំនួនរូ ចនន វា៉
ឬមួ យ& អាចនឹងត្រូវបានអ្នុវរា បៅ កាំពូល្ររស់ល្ិងាបែើមបីការពារវាពីការសអ ិរបៅ
កនា សត្ារ់សបាាហ៍ែាំរូងឬែូ បចន ោះ។
នែនិងយជើង
ទរកបទើរជាញឹកញារ់ានយូរ ស្ក្ចក្នែ ថែល្ានរញ្ហាបែើមបី ខល ួនឯងនិងអ្ន កែនទ។
ពួ កបគអាចត្រូវបានការ់រនា យត្រង់ បៅទូ ទ ាំងជាមួ យនឹងទរកត្កចកកនស្តនាបៅបពល្ថែល្អ្ន កទទួ ល្បាន្ាោះពី
មនា ីរបពទយ។ វាគឺជាការង្ហយត្សួ ល្បែើមបីប្វ ើការបនោះខណៈបពល្ថែល្ទរក គឺបែកល្ក់ឬរន្ទារ់ពីការចិញ្ចឹម។

ទរកទ ាំងអ្ស់ ស្អងួ ន ពួ កបគនែនិងបជើងបៅបពល្ថែល្យាំ។ ររស់ទរកររស់បជើងអាច ោក់ែូចរនា ិច ឱន
ពីត្រូវបានបៅកនុងការចបងអ ៀរភាគរួ នននកសប
ូ ន។ បនោះ ្មម តានឹងបោោះត្ស្ថយជាកុារល្ូ រលាស់។ ានររស់អ្នក
ទរកការជាំរុញរិទជាមួ យនឹងបជើងររស់ខល ួន,ែូ ចជាត្រសិនបរើឈរ,នឹងមិន បហរុណាមួ យ្ង ន់្ងរននកបល្បនោះបជើងស្ថានភាព។
CHOW យេលយវលា
ទរកបទើរបានជាមក រាំពាក់បែើមបីប្វ ើបរឿងមួ យចាំនួនែូ ចជាែបងា ើម,ការបគង,ល្, រ៉ាុថនា
ភាគបត្ចើនអ្វ ើថែល្ត្រូវការបែើមបីត្រូវបានបរៀននិងល្អ ឥរប្ចោះ។ ទរក
ែឹងបរើប្វ ើែូចបមា ចបែើមបីរូមយក,រ៉ាុថនា ការបរៀនបែើមបីរ រ ិបភាគបត្ចើនត្រសិទធិភាពបៅ
ការចិញ្ចឹម។ រ៉ាុថនា ស្ែូវបាន យក្ើែលឺជាការលំបាក្ការងារ — ែូ បចន ោះ
ទរកមិនអាចចិញ្ចឹមពិបសសយ៉ាងល្អ អ្ាំ ុ ងបពល្ែាំរូង ពីរនែង ននជី វ ិរ។
ទរកនឹងអ្នុញ្ហារឱ្យអ្ន កែឹងថាពួ កបគកាំពុងឃ្លលន
បោយការយាំ,ការផ្លលស់រែរនែនិ
ូ
ងបជើង,ប្វ ើឱ្យការជញ្ា ក់
សបមល ង,និងបោយការជញ្ា ក់បៅបល្ើនែររស់ពួកបគ។
ថរងថរកាន់ររស់ទវរា ិភាពនិងជិរសន ិទធបៅអ្ន កបៅបពល្ថែល្ ការចិញ្ចឹម — បនោះជិរសន ិរ
គឺជាការសាំ្ន់សត្ារ់ភាារ់។ ការគំស្ទទារក្ក្ាលរបស់ ជាមួ យនឹងថកងររស់អ្នក ឬភួ យ។
ររស់ទរកគួ រត្រូវបាន ញំ យៅយលើែស្ម្ូវបន្ទោះគឺបពល្ណាថែល្ារ់ឬន្ទងគឺជា ឃ្លលន។
រឹងចិញ្ចឹមកាល្វ ិភាគមិនត្រូវការចាាំបាច់សត្ារ់ ទ ាំងសុែន់-្ឬែរ-ចុកទរក។ បពល្ខល ោះែមី
ទរកនឹងចបង្ហេមរិព័រ៌ានជាបត្ចើនែងបហើយបា៉ាង,រ៉ាុថនា នឹងបត្កាយមកសូ មបីថរបចញ។ ទីរាំ្ុរ,ទរកនឹងោក់
ខល ួនឯងបៅបល្ើយបសម ើភាពជាបទៀងទរ់កាល្វ ិភាគននការជាបរៀងរាល្់ពីរបៅ ត្បាាំបា៉ាងឬែូ បចន ោះ។
ការពិរឃ្លលនគឺមិនថមនត្រឹមថរ បរឿងថែល្នឹងប្វ ើឱ្យកុារសាំថរ,ែូ បចន ោះពិនិរយបមើល្ត្រសិនបរើ
ានអ្វ ើមួយប្េងបទៀរត្ពួ យបារមភ ារ់ឬន្ទង។
ទរកបទើរទរកមិនអាចត្រូវបានបគរំពឹងបែកតាមរយៈការ ត្រីនិងត្រី feedings ជាមួ យទរកបទើរពិរជាជួ យ
របងេ ើរល្អ រាំបៅ។ បៅបពល្បត្កាយ,យរ់ feedings ត្រូវប្វ ើល្អរាំ្ុរបោយាមនការនិយយឬបល្ងជាមួ យ
ទរកែូ បចន ោះថាាន ែិចែួ ច យញ. ត្រសិនបរើយរ់ feedings ានរញ្ហាមួ យ
អ្ន កអាចរកវាបានត្របយជន៍បែើមបីោស់ទរកសត្ារ់បត្ចើនបទៀរ ញឹកញារ់បៅបពល្នែង feedings
បៅកនុងបាល្រាំណងបែើមបីបល្ើកទឹកយូរ បគែងបៅបពល្យរ់។
ស៉ុែន់ចិញ្ចឹម្
ទឹកបោោះគឺជាប្ចោះរចន្ទប ើងសត្ារ់ទរក។ រហូ រែល្់មួយ ខល ីបពល្បវលាមុនទ ាំងអ្ស់ទរកត្រូវបានសុែន់្រ។
ានបហរុ្ល្បែើមបីត្រូវបានត្ពួ យបារមភ អ្ាំពីថាបរើបានឬមិន ទឹកបោោះបានឹងមកបៅកនុង។
ការពិរទ ាំងអ្ស់ាាយានទឹកបោោះបា មកបៅកនុងការសាំ្ន់បៅបល្ើកាល្វ ិភាគ។
ទឹកបោោះបាអាចត្រូវបានត្ាន់ថរជា ចាំនួនរូ ចបៅបល្ើកែាំរូង,និងអាចថត្រត្រួ ល្ពីទឹកបែើមបីបត្កម
រ៉ាុថនា ទឹកបោោះបានឹងបៅថរត្រូវបានឧរដ មគសមបៅនឹងររស់ទរក ត្រូវការបៅបពល្បន្ទោះ។

មនា ីរបពទយ លិន៉ុបឋ នឹងជួយអែ ក្ បៅកនុងរបចច កបទសននកសុែន់ ការចិញ្ចឹមត្រសិនបរើអ្នកសួ រ។
មុនបពល្ការចិញ្ចឹម,លាងសាអរនែររស់ និងកបល្ររស់អ្នកជាមួ យនឹងទឹក។ រន្ទារ់ទទួ ល្បានចូ ល្បៅកនុងមួ យ
ផាស៉ុក្ ទីតាាំងទ ាំងអ្ងគុយចុោះឬោក់ចុោះ។
ទរកានអ្វ ើថែល្ត្រូវបានបៅការ បញស្ន — ត្រសិនបរើ អ្ន ករ៉ាោះនឹងទរកថាាល្់ររស់អ្នកជាមួ យនឹងកបល្ទរក
នឹងបរើកសវ ័យកបល្បឆាាោះបៅរកសុែន់ ពិភាកាបល្ើកនិងចារ់ប្ាើមជញ្ា ក់។ វាគឺជាត្របយជន៍សត្ារ់ទរក
បែើមបីទទួ ល្បានជាបត្ចើនែូ ចជាអាចប្វ ើបានននការងងឹររាំរន់បៅជុាំ វ ិញ កប( យផ្ទ).
អ្ន កអាចានការចុចត្ាមនែររស់អ្នកបៅបល្ើសុែន់បែើមបីរកា វាឆាងយពីទរកត្ចមុោះររស់,ចារ់តាាំងបនោះគឺជា វ ិ្ីថរ
ពួ កបគអាចែបងា ើមខណៈបពល្ថែល្បានភាា។
អ្នុញ្ហារឱ្យកូ នររស់គិនុរាពី ស៉ុែន់ទាង
ំ បៅការចិញ្ចឹមបពល្បវលា។ បនោះ នែងែាំរូង,ថែនកាំណរ់បពល្បវលាបែើមបីថរ ៣
បៅ ៥ ន្ទទីបៅបល្ើាន សុែន់។ របណាើរការង្ហរចូ ល្បៅកនុងល្ាំន្ទាំមួយននការ ១០ យៅ ១៥ នាទីយលើគែ
មាខងអ្ពីការចារ់ប្ាើមននទឹកបោោះបាអ្នុញ្ហារឱ្យចុោះ។
៩០%ននទឹកបោោះបានឹងត្រូវបានអ្នុម័របោយបពល្បនោះ,ែូ បចន ោះអ្ន ក
មិនានការមិនអ្នុញ្ហារឱ្យទរករូ មយកបត្ចើនយូរល្ុោះត្តាថរ អ្ន កចង់។ ជាំនួសសុែន់ថែល្ទរករិព័រ៌ាន
ពីែាំរូងចារ់តាាំងពីទរក្លាំងជញ្ា ក់បកើរប ើង បៅបពល្ថែល្វាត្ាន់ថរជាការចារ់ប្ាើម។
បៅបពល្ថែល្វាជាបពល្បវលាសត្ារ់ររស់ទរកបែើមបីរញ្ឈរ់ការបៅ,រញ្ចល្
ូ
នែររស់អ្នកបៅកនុងថ្នកាខងននារ់បែើមបីរាំថរកការ រឺរ។
រន្ទារ់ពីការចិញ្ចឹម,អ្នុញ្ហារឱ្យររស់អ្នកល្ោះខយល្់សងរសត្ារ់
ួ
១០ បៅ ១៥
ន្ទទីែូបចន ោះបែើមបីជាការត្ទីសកបល្និងការពារ ឈឺចារ់។
ត្រសិនបរើកបល្ររស់អ្នកកាំពុងកាលយ ឺអ្ងគុយប ង
ើ សត្ារ់មួយការចិញ្ចឹមនិងកុហក ចុោះសត្ារ់ការរន្ទារ់។
រង្ហាញការកបល្បែើមបីពនល ឺនិងខយល្់ ជាបត្ចើនែូ ចជាអាចប្វ ើបាន,និងអ្នុវរា មួយចាំនួន lanolin។
ត្រសិនបរើររស់អ្នក សុែន់ាននិន្ទនការបល្ចធាលយមិនអ្នុញ្ហារឱ្យពួ កបគស្ថនក់បៅត្គរែណារ់ជាមួ យនឹង
បសើមរនា ោះបៅកនុងវា។ បជៀសវាងស្ថរូ និងត្សវ ឹង ល្ុរទ ាំងនិន្ទនការបៅត្រូវបានសងរបពក។
ួ
ស្តសាីមួយចាំនួនានកបល្សុែន់បន្ទោះោក់ែូច ផ្ទោះតលវ ឬ បស្រចស. បនោះអាច
ត្រូវបានយកចិរាពិបស្ថ្ន៍សត្ារ់ទ ាំងអ្ន កនិងររស់ទរក។
មួ យល្ាំោរ់ត្បាណថែល្អាចត្រូវបានត្របយជន៍គឺបែើមបីភលន់ទញបចញ
កបល្បោោះនិងរបមៀល្វារវាងនែររស់អ្នកសត្ារ់មួយន្ទទី ឬពីរ។
បនោះអាចត្រូវបានប្វ ើមាងឬពីរែងកនុងមួ យនែងមុនបពល្ ការចិញ្ចឹមររស់ទរក។
ានមួ យចាំនួនបរឿងមួ យថែទ ាំាាយត្រូវការបែើមបីប្វ ើឱ្យ ធាន្ទការ្ារ់្ាង់ត្គរ់ត្ាន់ននទឹកបោោះបាសុែន់។
យជៀសជាងអស់ក្មាេំង ត្រសិនបរើបៅទ ាំងអ្ស់អាចប្វ ើបាន។ ពយយមគិនុរាររស់ទរកបៅកនុងការស្ថងរ់
រនា រ់ថែល្អ្នុញ្ហារឱ្យអ្ន កថល្ងទ ាំងរាងកាយនិង អារមម ណ៍។ បែើមបីរកាប ង
ើ ជាមួ យររស់អ្នកបានបកើនប ើធារុរាវ
ការទមទរ,ពយយមបែើមបី ផ្ឹក្ ម្ួ យក្ញ្ចក្់ននទឹក្ រាល្់បពល្ថែល្អ្ន កសុែន់ចិញ្ចឹម។ អ្ន កគួ រថររនា បែើមបីយក
រវ កតាម្ីន កនុងអ្ាំ ុ ងបពល្ថែល្អ្ន កនឹង ត្រូវបានបៅររស់ទរកនិងយករថនា មកាល្់សូ យម, ែូ ចជា ៦ បៅ ៨ ឌី®
កនុងមួ យនែង។ ថែទ ាំមួ យ ាាយទូ បៅអាចររ ិបភាគទ ាំងអ្ស់អាោរថែល្យល្់ត្សរជាមួ យនឹង ររស់ន្ទង។
បទោះយ៉ាងណា,មួ យចាំនួន gassy ោរបៅកនុងរររអាោរអាចរបងេ ើរ gassy ទរក,ែូ បចន ោះ យជៀស

សព,ខែ់ណ,ខទ ឹម្និងែូ ចជា។ កាបហវ និងសូ កូ ឡាអាចានបែើមបីត្រូវបានកាំណរ់។ បរើបទោះរីជា
រុល្យភាពអាោរជាមួ យនឹងត្រូបរអ្ុីនត្គរ់ត្ាន់និងទទួ ល្ទនកាល្់សូ យម
គឺសាំ្ន់,អ្ន កមិនានការ្ឹកបត្ចើនននទឹកបោោះបាបែើមបី ្ល្ិរជាបត្ចើនននទឹកបោោះបា។
មួ យចាំនួនសុែន់ចុកទរកោក់ែូចជាត្រូវបាន ង្ហយនឹងទឹកបោោះបាត្រូបរអ្ុីនថែល្ទទួ ល្បានអ្នុម័របល្ើ
តាមរយៈាាយររស់សុែន់ទឹកបោោះបា។
ត្រសិនបរើអ្នកត្រូវបានោក់បៅបល្ើណាមួ យ ថ្ែ ំ កនុងអ្ាំ ុ ងបពល្អ្ន កាន
សុែន់ចិញ្ចឹមសូ មពិនិរយបមើល្ជាមួ យនឹងររស់រណឌិរឬអាបមរ ិក។ ភាគបត្ចើន
បរឿង្មម តាែូ ចជាប ៊ីយ៉ាូទិកគឺមិនអ្ីបទ,សូ មបីថរ បរើបទោះរីជាមួ យចាំនួនបានចូ ល្បៅកនុងទឹកបោោះបាសុែន់។
ននចាំណាែ
ាំ មី ភសែុតាងរង្ហាញថាការជក់បា រ ើឬបល្រណាមួ យកញ្ហឆ
(THC)្ល្ិរ្ល្ខណៈបពល្ានន្ាបពាោះឬរាំបៅបោោះកូ ន ពិរជាបត្ាោះថានក់សត្ារ់កូនររស់ខួរកបល្ អ្ភិវឌឍ។
THC អាចត្រូវបានរកប ើញបៅកនុងទឹកបោោះបាសត្ារ់ យ៉ាងរិច ៦ នែងរន្ទារ់ពីាាយបត្រើត្បាស់កញ្ហឆ,ែូ បចន ោះប្វ ើ
មិនបត្រើ!
ត្រសិនបរើអ្នកចង់រថនា មជាមួ យរ ូរមនា ,វាគឺជាការល្អ រាំ្ុរបែើមបី រង់ចំ សត្ារ់ពីរបៅ
រីសបាាហ៍បែើមបីអ្នុញ្ហារឱ្យររស់ទឹកបោោះបាបពញបល្ញមកបៅកនុង។ ញរថនា ម feedings
អាចត្រូវបាន្ដល្់ឱ្យវ ិបសសែងសត្ារ់ ង្ហយត្សួ ល្ត្របយជន៍,ឬត្រថហល្ជាបៅបពល្ែូ ចានបរៀងរាល្់នែង ,
ត្រថហល្ជាបៅបា៉ាង ៦ លាងចបែើមបីអ្នុញ្ហារឱ្យឪពុកទទួ ល្បានបែើមបីែឹងថាកុារ ល្អត្របសើរ។
ទ ាំងត្ស ុងសុែន់ការចិញ្ចឹមទរកនល ងមកត្បាាំមួយថខចាស់ គួ រទទួ ល្ រវ កតាម្ីន
មួ យ, ,ង,រូ កជារិថែកកនុងទត្មង់ននការ PolyViSol ជាមួ យនឹង ជារិថែកធាលក់ចុោះឬែូ ចជា។
សុែន់ចិញ្ចឹមសត្ារ់បពល្ែាំរូងអាចត្រូវបាាេល្ ខកចិរា,និងាាយជាបត្ចើនអាចត្រូវការរិចរួ ចជួ យបាន។
ត្រសិនបរើ អ្ន កកាំពុងានរញ្ហាសូ មសួ រមនា ីរបពទយគិលានុរោាក, ររស់សមភ ព,ការរាំបៅ(បៅ)
ត្រឹកាបយរល្់,ឬមិរាភកា ិថែល្ានបជាគជ័យសុ្ន។ ានជាបត្ចើនបសៀវបៅែ៏ល្អបៅបល្ើត្រធានរទបនោះ,ែូ ចជា
មួ យ មគគុបទាសក៍សត្ារ់ការរាំបៅស្តសាីជាាាយ បោយស្តសាីនិង ទរកមនា ីរបពទយ យនោះ Womanly សិលបៈននការបំយៅ
បោយ LaLeche ល្ីកឬការ តថ្ទាំ របស់អែក្ ទារ បោយកាថរន Pryor។ មិនបាន្ាល្់ឱ្យប ើងត្រសិនបរើ
អ្ន កពិរជាចង់ឱ្យសុែន់ចិញ្ចឹម។

ចិញ្ចឹម្រ ូប
ទរ រ ូរមនា ,និងប្េងបទៀរត្រូវបានយកគាំរ ូតារន្ទារ់ពីសុែន់
ទឹកបោោះបា។ានបត្ចើនា៉ាក្ាំែូចជា Enfamil និង Similac
ជាបត្ចើនទូ រា៉ាននរ ូរមនា ែូ ច ែូ ចជាឪពុកាាយជបត្មើសបាល្បៅ,ល្។
ត្រសិនបរើអ្នកានបៅបល្ើការ WIC កមម វ ិ្ី។
អ្វ ើថែល្រ ូរមនែត្រូវបាន្ាល្់ឱ្យអ្ន កបោយពួ កបគគឺ ទទួ ល្យក។ ែូ ចជាននឆានាំ
២០១៧ បៅកនុងបកាោះ Rhode,រ ូរមនា បនោះ ជា Similac។
្មម តាទឹកបោោះបាគឺជា ម្ិន សម្រម្យ ជាមួ យមហរអាោរសត្ារ់
ូ
ទរក។
កនុងចាំបណាម គុណ វ ិររា ិននទឹកបោោះបាានបត្ចើនបពកអ្ាំរិល្និង
យកថរ,និងកងវ ោះននវ ើតាមីន,ជារិថែក,និងការបានត្រឹម ត្រូបរអ្ុីន។
ទរករ ូរមនា មកទ ាំងបៅកនុង យទៀងទាែ់ និង េ ពូ ជ។
្មម តាបយើងសូ មថណន្ទាំការ្មម តា ល្ុោះ
ានគឺជារញ្ហាមួ យចាំនួនថែល្នឹងប្វ ើឱ្យទន់ភលន់ឬសថណាក
រ ូរមនា មួយល្អត្របសើរជាំនួស — ែូ ែូ ចជាថត្រត្រួ ល្ទឹកបោោះបា,្ង ន់្ងរ colic,ឬែូ ចជា,
បហើយរន្ទារ់មកបានថរជាមួ យនឹងររស់បយើងជាក់លាក់អ្នុស្ថសន៍។ ទ ាំងអ្ស់ននការ
ការចាាំបាច់ វ ើតាមីនានបៅកនុងរ ូរមនា ទ ាំងបនោះ។ ទ ាំងអ្ស់ទ ាំងត្របភទននរ ូរមនា គឺឥរប្ចោះសត្ារ់សុខភាព
ររស់ទរក,បហើយបយើងសូ មថណន្ទាំបត្រើត្បាស់មួយឬប្េងបទៀរ រហូ រែល្់ររស់ទរកគឺជាការមួ យឆានាំននអាយុ។
បោយស្ថរ ចមល ងបរាគរញ្ហាបយើងមិនថណន្ទាំឱ្យទិញរ ូរមនា ្ល្ិរបៅររបទស,ែូ ចជាត្របទសចិន។
ទរករ ូរមនា ឥ ូ វបនោះានថរមកបៅកនុង ខព ស់តែក្ពខុសាន។ យយអាចទទូ ចថាទរកកាលយជាទល្់លាមកឬ
colicky បៅបល្ើខាស់ជារិថែក,រ៉ាុថនា ការត្ស្ថវត្ជាវរង្ហាញថាគឺមិនថមន ែូ បចន ោះបាន។ ទរកែុោះបល្ឿនែូ បចន ោះថាពួ កបគ
ស្ែូវការខព ស់តែក្ ារិកាបែើមបីរង្ហេរខវ ោះឈាមបៅបពល្បត្កាយ។
ត្របភទននរ ូរមនា បត្រៀមបៅចិញ្ចឹមឬរលាក,ប្វ ើឱ្យ ាមនភាពខុសានបៅកនុងោរ ូររា មភ។ យស្ែៀម្ខល ួនយៅចិញ្ចឹម្
គឺជាបត្ចើនង្ហយត្សួ ល្បៅបពល្ថែល្ ប្វ ើែាំបណើរ,រ៉ាុថនា ជាបត្ចើនបទៀរនមល នែល។ ត្ាន់ថរចាក់បោយផ្លាល្់
ចូ ល្បៅកនុងែរបែើមបីចិញ្ចឹម។
រ ូបម្នត យម្ៅជា ទ ាំងង្ហយត្សួ ល្និងរនមល នែលរិច,និងបានយូរ ប្ន ើជី វ ិរ។
អ្នុវរា តាមការថណន្ទាំបៅបល្ើថ្នកាខងននការ អាច។ បត្រើការែួ សបានករ់បៅ្ងកនុងអាចជាការបមៅ,និង
រថនា មកត្រឹមចាំនួនននា៉ាសុីនត្រជាក់-ទឹាន scoopful ននបមៅ,ត្អ្ងួ ន,រន្ទារ់មកកាំបៅ។
ហ្យអូ
េ
រ ក ជាំនួយកនុងប្ម ញអ្ភិវឌឍនិងបៅកនុងការពារននប្ម ញ ថរបោងថ្ម ញ។
កាន់ថរបត្ចើនបឆ្េ រាំរន់ថែល្គូ ររស់ខល ួន ្ារ់្ាង់ទឹកពីរ Scituate អាងានហ្ុយ
ល អ្ូ រ ើបានរថនា មបៅកនុងទឹក។
រាំ្ុរ្ងទឹក្មម តាបៅកនុង្ងរប
ូ ងប្ន្ី,មិនាន។
ត្រសិនបរើទឹកររស់្ារ់្ាង់មិនានហ្ុយ
ល អ្ូ នសួ របយើងសត្ារ់ បវជា រញ្ហាសត្ារ់ហ្ុយ
ល ធាលក់ចុោះបៅ ៦ ថខ។ ត្រសិនបរើ
អ្ន កមិនត្រូវជាក់លាក់,ការបៅររស់ទីត្ក ុងទឹក្ារ់្ាង់ត្រឹកាភិបាល្,ឬ សូ មសួ រថពទយថ្ម ញ។
រ ូរមនា ឬទឹកបោោះបាគឺានជាង ៩០ ភាគរយទឹកបទ,ែូ បចន ោះអ្ន កពិរជាមិនត្រូវការបែើមបី្ាល្់ឱ្យណាមួ យ រថនា មទឹក។

ក្ំយៅ
អ្ន កអាច ក្ក្់យតតការ ែប បែើមបីណាភាពរាងបៅកនុងខា ោះបតា ទឹកឬបោយបត្រើមួយែងកក់បតា។ បកម ងទរក
ជា្មម តាចូ ល្ចិរាណាភាពរាងរ ូរមនា ,រ៉ាុថនា រនា រ់ ណា
ា ភាពគឺអាចទទួ ល្។ ម្ិនបានយស្បើជាម្ួ យស្ក្ូឡ
បែើមបីកាំបៅទរក ែរែូ ចរ ូរមនា បនោះអាចបចញមក េ៉ុោះយតត,សូ មបីថរបៅកនុង ត្រជាក់មួយ-បែើមបីរ៉ាោះែរ។
្ងថែរ,ករណីានបកើរប ើង កថនល ងថែល្'nuked'ែបាន្ទ ោះុ បៅបពល្យកបចញនិង ្ាល្់បៅទរក។
Sterilizing
ខណៈបពល្ថែល្ទឹកបៅកនុងបកាោះ Rhode គឺស្ថអរនិងសុខភាព, រ ូរមនា បមៅថែល្ខល ួនអាចាេល្កាលយជា កខវ ក់។
ត្រសិនបរើែូបចន ោះ,អ្នុវរា តាមការថណន្ទាំសត្ារ់ sterilizing ថែល្ភាារ់មកជាមួ យនឹងរ ូរមនា ។ ែគួ រថរត្រូវបាន
លាងបានល្អ បតាជាមួ យនឹងស្ថរូ និងទឹកមួ យែែុស,ឬ បោយការបត្រើសវយ
័ ត្រវរា ិ។ វាគឺជាការណាស់
សាំ្ន់បែើមបីមិនអ្នុញ្ហារឱ្យរ ូរមនា មាងបានបរើកឈរបៅ ណាភាពរនា រ់សត្ារ់បត្ចើនជាង ម្ួ យយមាង.
ការចិញ្ចឹម្
ចាំនួនននរ ូរមនា ទរកបទើរនឹងយកបៅការចិញ្ចឹម នឹងថត្រត្រួ ល្ពី ម្ួ យយែើម្បី បួ ន យអាន.
ត្រសិនបរើទរកបានរញ្ច រ់ទ ាំងអ្ស់ននការមួ យររបត្មើរថនា មមួ យបអានបែើមបី រន្ទារ់បទៀរ។
បៅបពល្ថែល្រាំបៅបោយែង,ថរងថរប្វ ើឱ្យត្បាកែថា កបល្បៅថរ យេញយលញនន រ ូបម្នត ,មិនថមនខយល្់។
ម្ិនតែល មួ យែរបៅកនុងារ់ទរក។ ចូ រចាាំថាទរករត្មូវឱ្យានការាាំត្ទនិង
សន ិទធននការត្រូវរា ិភាពបៅកនុងនែររស់អ្នក។
ក្ាលស៉ុែន់
កបល្សុែន់មកបៅកនុងទាំហាំប្េងាននិងរាង;អ្វ ើមួយទរក ចូ ល្ចិរាមួយបទៀរមិនអាច។
បៅបពល្ថែល្កបល្រនធ ានអ្ាំពីការ ទាំហាំសិទធិ,បតារ ូរមនា គួរ បងហរយចញឆាប់
ូ
រហ័សរ៉ាុថនា
បោយាមនការប្វ ើឱ្យការស្តសាីម។ ត្រសិនបរើរនធត្រូវបានរូ ចបពក,ឬ
ត្រូវបានសា ោះ,ទរកអាចសាំរកកង់យ៉ាងង្ហយត្សួ ឬរូ មបត្ចើនបពក ខយល្់ររស់ខល ួនចូ ល្បៅកនុងត្កពោះ។
អ្ន កអាចពយយមបែើមបីពត្ងីករនធ បោយ ការបត្រើ ម្ជុលយតត។ ត្រសិនបរើកបល្រនធ ានទាំហាំ្ាំបពក,បៅបល្ើនែប្េងបទៀរ
ទរកអាចបៅបល្ើបត្ចើនបពករ ូរមនា ។ ែរកបល្បោោះ
គឺានថរល្អ សត្ារ់ពីររីសបាាហ៍ឬែូ បចន ោះមុនបពល្ពួ កបគចារ់ប្ា ើមបែើមបី បខាយ។
ត្រសិនបរើពួកបគកាលយជាមភ ៈពយយមពុោះពួ កវាជាមួ យនឹងមួ យ កា ិចននអ្ាំរិល្។
បនាទប់េីយេលលាាចជំនួយ
ក្ាល
ជញ្ា ក់គឺជាបពល្ខល ោះបត្ចើនបទៀរសាំ្ន់បៅនឹងទរជាង ររ ិបភាគ។
បែើមបីរាំបពញបនោះគរិររស់ទរកនឹងរូ មយកបៅបល្ើពួកបគ នែ,ត្ាមនែ,និងអ្វ ើប្េងបទៀរពួ កបគរកប ើញ។
បៅបពល្ថែល្អ្ន កាន យ៉ាងរ ឹងាាំរបងេ ើរប ើបៅបោោះកូ ន,ជាបត្ចើនទរក កបល្ជាត្របយជន៍ជបត្មើស។
ែាំណឹងល្អ គឺថា ានភសែុតាងថាអ្ត្តាននការ SIDS(រំបពចទរក
ការស្ថលរ់ជមង ឺ)គឺរិចបៅកនុងវ ័យបកម ងទរកថែល្ត្រូវបានោក់បៅ បែកជាមួ យនឹងកបល្។
រ៉ាុថនា ក៏ានភសែុតាងមួ យចាំនួនថែល្ ត្រសិនបរើកបល្ត្រូវបានបត្រើបល្ើអាយុកាល្ ១២ ថខ,កុារ
អាចានខា ស់ជាងអ្ត្តាននការត្របចៀកឆ្ល ងបមបរាគ។

កបល្មកបៅកនុងបត្ចើនទាំហាំប្េងាននិងរាង។ ជាទូ បៅ,ការ ម្ួ យែ៉ុំ
កបល្បោោះគឺជាការបពញចិរាបែើមបីអ្នកទ ាំងបន្ទោះបានប្វ ើប ើងននការខុសាន
សាសភាគថែល្កត្មនឹងមកោច់ពីាន។ ភាគបត្ចើនបទើរាន
ការល្ាំបាកកាន់បៅកនុងកបល្បោោះបៅបពល្ែាំរូង,ែូ បចន ោះការរិចរួ ច
ជាំនួយពីាាយឬឪពុកគឺជាបការសរបសើត្រសិនបរើទរកោក់ែូចជា វរ ើករាយជញ្ា ក់វា។ ម្ិនតែល យសមើ
ការបៅជុាំ វ ិញកបល្បោោះររស់ទរកបោយស្ថរ ោនិភ័យននការកាលយត្ចបាច់។ ពយយមបែើមបីបោោះររស់អ្នក
កុារពីឧរករណ៍អាចកាលយជាការល្ាំបាកត្រសិនបរើមិនបានប្វ ើ បោយមួ យឆានាំ។
Burping
សូ មបីថរត្រសិនបរើចុកត្រឹមត្រូវ,ទ ាំងែរនិងសុែន់្ទរក យលបខយល់ចំនួន.
វវ ិ្ីបែើមបីយកពពុោះខយល្់ពត្ី កពោះគឺបោយ burping។ សងេ រ់ររស់ទរកបទៀងត្រង់បៅបល្ើស្ថមររស់អ្នកនិង
ខ័ណឌឬល្ុរ វ ិញរហូ រែល្់បជាគជ័យ។ អ្ន កអាចត្រូវការបែើមបី បត្រើត្បាស់ត្គរ់ត្ាន់ភលន់កាលាំងបៅបពល្ថែល្ burping
បែើមបី បយងក ើែការផ្ត ជាមួ
ួ
យនឹង ររស់អ្នក cupped នែថែល្នឹងទទួ ល្បានពពុោះខយល្់បែើមបី មកប ើង។
ជបត្មើស,អ្ន កអាចពយយមបែើមបីបភើយ ទរកអ្ងគុយឬបែកមុខចុោះបៅកនុងបៅលអ្ន ក។ វាមិនថមន
ថរងថរចាាំបាច់បែើមបីផ្លអកការចិញ្ចឹមបែើមបីបភើររស់អ្នក ទរក,រ៉ាុថនា មួយចាំនួនទរកប្វ ើបានល្អត្របសើរត្រសិនបរើ
burped ជាបរៀងរាល្់ពីររី បអាន។ ននការពិរណាស់,បពល្ខល ោះទរកនឹងមិនត្រូវការបែើមបី
បភើរទ ាំងអ្ស់,ែូ បចន ោះមិនរងខ ាំវា។ រន្ទារ់ពីការចិញ្ចឹមនិង burping,ោក់ទរកបៅកនុងងឹងបៅបល្ើររស់ខល ួន ស្ែឡប់.
បរាែូ ច
ទ ាំងអ្ស់ទរកបរអ ើកញឹកញារ់។ ជា្មម តាបនោះមិនបាន
រំ្ននរណាានក់បទរ៉ាុថនា ឪពុកាាយថែល្ជាទរកជាញឹកញារ់ោក់ែូច ទាំងស្សងម្ិនែឹង ននការរូ ចតាច។
រញ្ហារូ ចគឺត្ាន់ថរជាាាយ្មម ជារិ វ ិ្ីននការ ល្ាំោរ់ត្បាណែកែបងា ើមស្ថច់ែុាំររស់ទរក។
យសាតោះទឹក្យឡើង
ទ ាំងអ្ស់ទរកបានបស្ថដោះទឹកប ើងមា ងាេល្។ បនោះជាែមីមាងបទៀរជាបត្ចើនបទៀរ
ត្ពួ យបារមភ ឪពុកាាយជាបែើមបីកុារ។ បៅបពល្ថែល្ កអ ួរបកើរប ើង,ទឹកបោោះបាពីរពោះជាញឹកញារ់បចញមកបត្ត
ទ ាំងពីរ ស្ចម្៉ុោះ និងការ មាែ់. បៅកនុងករណីមួយវាអាចានត្របយជន៍បែើមបីបត្រើត្ចមុោះ aspirator(អំេូលសឺយ៉៉ុ៉ំ)
បែើមបីរូមបចញណាមួ យថែល្បៅសល្់ទឹកបោោះបាពីរនធត្ចមុោះ,ែូ បចន ោះ ថាទរកអាចែបងា ើមបានត្សួ ល្។ រាំ្ុរ
កតាាសាំ្ន់បន្ទោះគឺថាររស់ទរកបៅថររិ និងរនា បកើនប ើង្ងថែរ។ ត្រសិនបរើការកអ ួរបកើរប ង
ើ ជាបទៀងទរ់
ឬបោយរងខ ាំ,ការបៅបយើង។
សត្ារ់ទរកថែល្ានជាញឹកញា'spitters,'បយើងសូ មថណន្ទាំ ពយយមទ ាំងឱ្សែ។ ចិញ្ចឹម បរ ិមាណែូ ច
បត្ចើនបទៀរជាញឹកញារ់ែូបចន ោះ បែើមបីបជៀសវា្ទ ក
ុ ត្កពោះ។ យ ើរ ទរកជាបរៀងរាល្់
ពីបអាន,ឬបៅបពល្ថែល្អ្ន ករែរពី
ូ មួយសុែន់បែើមបីការ ប្េងបទៀរ។ ោក់ទរកបៅកនុង រថ្យនត យតអី ទីតាាំងសត្ារ់
១៥ បៅ ២០ ន្ទទី រន្ទារ់ពីការចិញ្ចឹម។ បយងក ើន ក្ាល ននពូ កកុនអ្រងឹងរនា ិចបោយ ោក់បខន ើយ បត្កាម
ពូ កបៅកនុងអ្រងឹង សុម។ ទីរាំ្ុរ,អ្ន កអាចពយយមបត្រើ ស្ែរ ូបម្នត សីរុណា។
សំភារៈ
ទរកត្រូវការថរទឹកបោោះឬរ ូរមនា សត្ារ់ការែាំរូង រ៉ាុន្ទមនថខ។ ទរ ម្ិនអាច
សាំររសាំណា
ដ រររស់ពួកបគបែើមបីបល្រល្បយសត្ារ់យ៉ាងបោ រីថខ។ អ្ន កអាចត្រូវបានបគត្បារ់ថាការចារ់ប្ាើ

សាំភារៈនឹងអ្នុញ្ហារឱ្យទរកបែកតាមរយៈយរ់ ពីមុន,រ៉ាុថនា ការត្ស្ថវត្ជាវរង្ហាញបនោះគឺមិនថមនែូ បចន ោះ។
បរើបទោះរីជាអ្វ ើថែល្ យយនិយយថាបយើងមិនថណន្ទាំឱ្យចារ់ប្ាើមសាំភារៈហូ រែល្់ ៤ បៅ ៦
ថខននអាយុ,បហើយរន្ទារ់ថររន្ទារ់ពីពិភាកាវាជាមួ យនឹង អាបមរ ិក។
បយើងនឹង្ដល្់ឱ្យអ្ន កបត្ចើនែាំរូន្ទមនបៅបល្ើបន្ទោះបៅបពល្ថែល្បពល្បវលា ម។
អវ កតែលយៅយៅក្នុងស្ែូវតែយចញម្ក្
នាយ ោះយវៀន
ទរកែាំរូងចល្ន្ទបពាោះបវៀនសអ ិរពណ៌នរ-បមម សាភរៈថែល្បៅថា ូ ។
រន្ទារ់ពីពីររីនែងពួកបគកាលយជាត្ស្ថល្ជាងនិងយរធាលក់។ បនោះ
លាមកនឹងថត្រត្រួ ល្បៅកនុងភាពរ ឹងរុឹពីការល្អ -របងេ ើរប ើងបែើមបីរល្ុង។ សុែន់ការចុកទរកបត្កាយមកានលាមក្មម តាបរៀររារ់ ែូ ចជា"ទឹកត្ចរល្់សុរ"។
ទរក្មម តាអាចាន ពីកថនល ងណាមួ យចល្ន្ទជាបរៀងរាល្់ ៣ បៅ ៤ នែងបៅ ៦ ែងកនុងមួ
មួ យនែង។ ពណ៌ននលាមកអាចត្រូវបានបល្ឿងនររងឬ បតានរ។
ទរកអាចរថងវ រត្កហមនិងកងវ ល្់ជាមួ យជាបរៀងរាល្់បពាោះបវៀន ចល្ន្ទ,ឬអាចោក់ែូចទ ាំងត្ស ុែឹងររស់ពួកបគ។
ទ ាំងអ្ស់ននការ ្ងបល្ើស្ថានភាពអាចត្រូវបាន ធម្ម តា.
ការផ្លលស់រែរររស់
ូ
ររស់ទរែីថែល្ត្កជា បានឆាប់ែូចតែលអែ ក្អាច.
ានទ ាំងអ្ស់កនា រការផ្លលស់រែរណ៍
ូ បៅកនុងនែបៅបពល្ថែល្អ្ន ក ចារ់ប្ាើម។ ចងចាាំបែើមបី ម្ិនតែល
ចក្យចញរបស់ទារក្យចល បៅបល្ើការផ្លលស់រែរូ
តារាងែូ ចជាបនោះគឺជាញឹកញារ់កថនល ងថែល្ពួ កបគែាំរូងបរៀនបែើមបីរបមៀល្ ជា —បៅបល្ើឥែា , ជាអ្កុសល្។
បចារល្ុកគឺមិនអ្ីបទត្រសិនបរើ ររស់ទរកអាបគន ពួកបគ,រ៉ាុថនា មិនទ ាំងអ្ស់ប្វ ើបាន។ Unscented
ល្ុរគឺត្រថហល្ជាល្អត្របសើរត្រសិនបរើកូនររស់របសើរ។ កថនល ងែីចូល្បៅកនុងត្កណារ់កនា រកនា រញ្ហាន់អារកេឬ
quart ទាំហាំ បាេសទិចតខសរ៉ា ូែកាបូ បចក្់យសា បែើមបីបជៀសវាងកល ិនសអុយ។
ទល់លាម្ក្ជា រចចុរបនន បៅបពល្ថែល្លាមកត្សបែៀងល្ាំែីត្គួ ស។ ត្ស្ថល្
ទល្់លាមកកនុងវ ័យបកម ងទរកអាចត្រូវបានជួ យបោយ្ា ល្់
មួ យបអានឬពីរននការចបស់លាស់ថ្លបបា៉ាមទឹកឬសទាំពាង
ាំ បាយ ទឹក។ មិនបត្រើ enemas,ត្ារ់,ឬថានរ
ាំ ញ្ចុោះបៅកនុង
ទរកបទើរាមនត្គូបពទយររស់ទិសបៅ។
ជំងឺយលជា រចចុរបនន បៅបពល្ថែល្លាមកានការត្ពមបត្ពៀង្ាំននទឹក ថែល្ត្សូ រយកតាមរយៈការកនា រ។
បៅមកបយើងត្រសិនបរើររស់ទរកបទើរ ទរកាន្នញឹកល្ុងឺរាគរ ូសលាមក,ឬត្រសិនបរើ
រាគរ ូសបៅថររនា បកើនហួ សពីមួយនែងឬយ៉ាងែូ បចន ោះ។
ក្នទ ួលក្ក្នទ ប
សូ មបីថរត្រសិនបរើអ្នកផ្លលស់រែរកនា
ូ
រជាញឹកញារ់មួយចាំនួនានកនទ ួល្ បានចងបៅបកើរានប ើង។ វាុ៉ាន
Desitin,ឬមួ យ& ថត្កន ជាញឹកញារ់បានបត្រើបែើមបីការពារថសបកពីការ ការរលាកននលាមកនិងទឹកបន្ទម។
ត្រសិនបរើកូនររស់ានរញ្ហាបរាល្កនា របយើងបានរង្ហាញថា អ្ន ទ៉ុក្នទ ប បិទ
ជាបត្ចើនែូ ចជាបហរុ្ល្បៅកនុងបាល្រាំណងបែើមបី ខយល្់សងររាំ
ួ រន់បនោះ។ បពល្ខល ោះ snipping ការតបម្ូ ល បៅជុាំ វ ិញ
បជើនធនឹងអ្នុញ្ហារឱ្យខយល្់សងរបៅបពល្ថែល្ររស់
ួ
ទរកគឺ ប ើងនិងអ្ាំពី។

Colic
បនោះគឺជាការរំ្នស្ថានភាពមួ យចាំនួនសត្ារ់ទរក រវាងមួ យ សបាតហ៍ និង បីតខនន អាយុ។
បែើមបីជាការបស្ថមោះត្របយើងពិរជាមិនែឹងថាបហរុអ្វើបានមួ យចាំនួនទរក ាន colic និងែនទបទៀរប្វ ើមិនបាន។
Colicky ទរកាន វាយត្រោរជិរជាបរៀងរាល្់លាងច(ឬបពញមួ យនែង ) ារ់ត្កហមបៅកនុងការត្រឈមមុខ,ការគូ រ
បជើង,និងថត្សកយ៉ាង្លង
ាំ ។ ការយាំគឺជា្មម តាណាស់ ខុសានពីការថែល្បានបត្រើសត្ារ់ឃ្លលឬត្ស្ថ fussiness។
ការយាំបៅថររនា បទោះជាទរកបនោះគឺបានបកើនប ើង និងល្ួ ងបលាម,និងអាចរញ្ច រ់ភាលមវាចារ់ប្ាើម។ បនោះ
ត្កពោះអាចសនធ ឹកបហើយវាអាចោក់ែូចជាត្រសិនបរើទរកានការ ហុចល្ន្ទបពាោះបវៀន។
បៅែងប្េងបទៀរនននែងបនោះ ទរកោក់ែូចជាសរបយនិងត្ពាន។
គឺានរិចរួ ចថែល្ឪពុកាាយអាចប្វ ើបានថល្ងបៅ លួងទារក្ រហូ រែល្់ការវាយត្រោរឈរ់។
ប្វ ើឱ្យត្បាកែថាទរកបនោះមិនថមន ត្ាន់ថរឃ្លលន,បសើម,ឬឯបកា។ កាន់ទរកបៅជិរអ្ន ក
ែូ ចជាអ្ន កបែើរជុាំ វ ិញរនា រ់។ ជបត្មើសកាន់ ទរកររស់ខល ួនបៅបល្ើត្កពោះររស់អ្នកបៅទូ ទ ាំងជងា ង់និងទន់ភលញ័រ
ជាមួ យនឹងបជើងររស់។ បោយសវ ័យទរកនល្នទាំបន្ទរបៅ្ាល្់ឱ្យការ សបងខ រការរថងវ រ។ កបល្,រស្តនាទ
ី ន់,ត្សអារ់ពនល ឺ,
រញ្ជយ
ួ បតអ្ីទរក-ែឹក harnesses,និង ជិោះរថ្យនដ អាចទ ាំងអ្ស់ ត្រូវបានពយយមជាមួ យនឹងបែរបានបជាគជ័យ។
អ្នុវរា ររស់កុារជុាំ វ ិញ ជាមួ យនឹងអ្ន កជាញឹកញារ់កនុងអ្ាំ ុ ងបពល្នែង។ អ្ន កមិនអាចសទ ួន
ទរបោយសងេ រ់ពួកបគបត្ចើនបពកបៅកនុងពាក់កណា
ា ល្ ឆានាំបនោះ។ យផ្ដក្
ររស់ទរក្ងបល្ើែងខល ួន(មិនថមនត្រាក)ជាមួ យនឹងមួ យបសា ើង,ពនល ឺ ភួ យជាញឹកញារ់ជួ colic
បោយរបងេ ើរប ើងថែរមម ណ៍នន ត្រូវបានត្បារពធ ប ង
ើ រឹងបៅកនុងសប
ូ ន។ ការគិលានុរោានបៅស្តសាី
&ទរកមនា ីរបពទយានជាំន្ទញទ ាំងអ្ស់បៅបនោះ,និងអាច របត្ងៀនអ្ន កបរើប្វ ើែូចបមា ចបែើមបីយ៉ាងរឹ swaddle
ររស់ទរកត្រសិនបរើអ្នកសួ រ។
វាគឺជាការសាំ្ន់បែើមបីចាាំថា colic មិនបាន បត្ជៀរថត្ជកជាមួ យនឹងការទូ បៅសុខភាពនិងកាំបណើនននការររស់អ្នក
ទរកនិងយថាល្កខ ខណឌ បយណ
ត ោះ. Colicky ទរកាន ខក្ចិែត
បែើមបីរស់ពួកបគឪពុកាាយនិងបែើមបីនរណាានក់ប្េងបទៀររស់បៅកនុង ត្គួ ស្ថរ។ រំល្ឹកត្គរ់ានថែល្ colic
មិនថមនជាររស់ទរ កាំហុសវាមិនថមនររស់កាំហស
ុ ,បហើយថាពួ កបគនឹងទទួ ល្បានជាង វា —ឆារ់ឬបត្កាយ។
ត្រសិនបរើ colic នកាលយជារញ្ហាពិរសត្ារ់អ្នកឬររស់ទរកបៅ អាបមរ ិកសត្ារ់ការណារ់ជួរ។
យៅ ផ្ទោះ
បា៉ា,ចងចាាំថាអ្ន កថចករំ ថល្កបៅកនុងការអ្ភិវឌឍនន ររស់ទរក។ សត្ាក, ទទួ លបាន
ក្់េ័នធនិងរកប ើញរបរៀររ ើកររស់កូនត្រ ុសឬ កូ នត្សី។
បោយវ ិ្ីបនោះ,បយើងត្រូវការអ្ន កបែើមបីចារ់ប្ាើមឥ ូ វបនោះបែើមបី អ្ភិវឌឍទ ាំងបន្ទោះអ្ន្ទគរ ស្ក្ហម្ ូ ថ្ង កីឡាករ!
វ ័យចាំណាស់កុារកនុងត្គួ ស្ថរររស់អ្នកអាចាន លំយម្ ឬ យល់ស្ចឡំ បោយការ ែមីត្រកួ រត្រថជង។
បនោះគឺជាការឥរប្ចោះ្មម តា,និងអាចរង្ហាញ ប ើងែូ ចជាត្រ រ់បៅ bedwetting,ជញ្ា ក់បមនែ។ល្។ ពយយមបែើមបី
ការយៅរបស់វ ័យចំណស់ ក្៉ុមារ ជាញឹកញារ់ខណៈបពល្ថែល្អ្ន កានបៅកនុងមនា ីរបពទយ។
បៅបពល្មកែល្់ជាមួ យនឹងទាំព័រែមីររស់ទរក,ានឪពុកន្ទាំយក ទរកបៅកនុងខណៈបពល្ាាយ្ាល្់ឱ្យបាន ៣០
ន្ទទីឬែូ បចន ោះជាការ ភាគទុកោក់វ ័យកុារ។ វាជួ យបែើមបី្ាល្់ឱ្យ
អ្ាំបណាយរូ ចររស់វ ័យចាំណាស់កុារែូ បចន ោះថាពួ កបគមិនបាន អារមម ណ៍រាំបភល ច — ជាមួ យនឹងអ្វ ើថែល្

ទ ាំងអ្ស់ននការរង្ហាញទរកែមីនឹងត្រូវបានទទួ ល្។ សរវ ចិញ្ចឹម ក៏អាចត្រូវបានត្ចថណនននការែមីប្េង។
ត្រូវត្បាកែថាបែើមបី ស្ែួ ែេិនិែយរបស់សែវ រហូ រែល្់ វានល្រត្មូវបៅទរក។
មួ យថែល្បទើរគឺមិនស្ថុាំបៅនឹងជាំងឺទ ាំងអ្ស់។ សូ មពយយមបែើមបីរកា ររស់ទរក ឆាាយេី
ហ្ង
ូ ម្ន៉ុសសនិងពីរុគាល្ណាថែល្អាចានការ ផ្លាស្ថយឬជាំងឺរ ួមទ ាំងរិទប ើង
ទាំន្ទក់ទាំនងណាមួ យរងរអ ូនថែល្ឈឺ។ កនុងអ្ាំ ុ ងររស់អ្នក
ទរកែាំរូន្ទមនសបាាហ៍បៅកនុង្ា ោះទ ាំងបន្ទោះការបោោះត្ស្ថយទរក ែាំរូងគួ រ លាង នែរបស់េួ.
ស្ថមញ្ា ស្ថរូ និងទឹកការង្ហរ បានយ៉ាងល្អ ។
អរងឹង
ណាមួ យកុនអ្រងឹបានទិញគួ ររាំបពញតាមសា ង់ោរននការ U។S។
បត្រើត្បាស់្ល្ិរ្ល្សុវរា ិគណៈកមម ;ពិនិរយបមើល្ណាមួ យ
ទីពីរនែនអ្រងឹងត្រ ុងត្រយ័រនមុនបពល្បត្រើត្បាស់សត្ារ់សុវរា ិ រំល្ឹក។ រុកបល្ង,និងកញ្ច រ់និងបល្ងមិនត្រូវ
រញ្ហាក់ថាជាអ្រងឹងទរក
ឹ ពូ ក គួ រ ត្រូវត្ជារទឹកនិង សម្ ែឹង ចូ ល្បៅកនុងអ្រងឹងែូ បចន ោះថាមិនានគាលរ បែើមបីចារ់នែឬបជើង។
អ្រងង
គមនការ យខែ ើយ គួ រថរត្រូវបានបត្រើរហូ រែល្់មួយឆានាំ។ ម្ិនយស្បើកាបនទ ោះ, ល៉ុ ួ យ,សែវ ,ឬ waterbeds
បៅកនុងអ្រងឹងរហូ រែល្់កុារគឺត្បាាំមួយថខឬវ ័យចាំណាស់។ បល្ើ យរ់ត្រជាក់ានទរកបគងកនុងរាំពាក់ភួយ បគង។
ត្ស្ថវត្ជាវឥ ូ វបនោះរង្ហាញថាករណីជាបត្ចើននន SIDS ឬ រងឹងការសាេប់ជា
ទក់ទងបៅខយល្់ចាថែល្កស្ថងប ើងបៅជុាំ វ ិញទរកររស់ ត្ចមុោះ។ សត្ារ់បហរុ្ល្ទ ាំង,ថរងថរោក់ទរកបៅបល្ើ
ររស់ខល ួន ស្ែឡប់យៅយែក្ សត្ារ់បល្ើកែាំរូងត្បាាំមួយថខ។ យយើងបានតណនាំយាងខេង
ំ ស្បឆាំងនឹង
ទារក្យែក្យៅក្នុងឪេ៉ុក្មាតយតែលយនោះអាចស្ែូវបាន យស្គោះថ្ែក្់យៅយេលតែលមាតយឬឪេ៉ុក្រយម្ៀលយលើ។ ត្រសិនបរើ
អាចប្វ ើបាន,កុាំពយយមបែើមបីានកូ នររស់បគបៅមួ យថ ក អ្រងឹងឬ basinette
ទីតាាំងសា ិរបៅកនុងរនា រ់សត្ារ់ការែាំរូង ឆានាំបនោះ។ រែ់ជាអែ ក្គំស្ទយៅក្នុងការ បនទ ប់
បែើមបីរកាខយល្់ចរាចរ,រ៉ាុថនា ការាាំត្ទ មិនគួ រត្រូវបានចងអុល្បោយផ្លាល្់បៅកនុងទរល្ុោះត្តាថរការ
រនា រ់គឺបតា្លាំងណាស់។ ននការ,ពិរណាស់, យែើ ម្ិនអន៉ុរាែរជក្់បា រ ក ទីកថនល ងបៅកនុង្ាោះ។
ចុងបត្កាយ,បត្រើត្បាស់ននការ ក្ាលយដាោះ បោយទរកត្រូវបាន រង្ហាញបែើមបីរនា យោនិភ័យ។
បៅកនុងទូ បៅ,កថនល ងររស់ទរកបៅកនុងអ្រងឹង ងង៉ុយយែក្, ប៉ុតនត យៅតែភាាក្់.
ទរកត្រូវថរបរៀនបែើមបីោក់ខល ួនបៅបែក។ ររាជ័យ
បែើមបីអ្នុវរា តាបនោះចបរ់ស្ថមញ្ា ជាញឹកញារ់ល្ទធ្ល្បៅកនុងបត្កាយ ល្ាំបាកទទួ ល្កូ នបៅបែក។ ជាំនួរ
ចុងងឹង(បឆ្វ ងឬស្ថាាំ)ថែល្អ្ន កោក់ចុោះ ររស់ទរកកបល្ែូ បចន ោះបែើមបីការ់រនា យឱ្កាសននការ
អ្ភិវឌឍរាំរន់្ាោះថល្វ ងបៅបល្ើល្លាែ៍កបល្។
យម្េ ៀក្បំ ក្់
ចងចាាំថាទរក outgrow េួ ក្យលយម្េ ៀក្បំ ក្់ យូរមុនបពល្ពួ កបគពាក់ពួកបគបចញ។
ស្ថមញ្ា ,ទន់,បែល្សមអា,និងរល្ុងសបមល ៀករាំពាក់គឺជា ល្អ រាំ្ុរ។
អ្ន កនឹងរកយ៉ាងបល្ឿនរកប ើញថាបមល ៀករាំពាក់គួរថរត្រូវបាន ងាយស្សួ លយៅយលើ និង ងាយស្សួ ល-បិទ. មិនបាន
ចាំណាយល្ុយចាំរច់បៅបល្ើរនមល នែលទបមល ៀករាំពាក់ឬ ទរកថសបកបជើង។ បៅអាយុបនោះ,ានរាំនល្បថា booties

និងបត្ស្ថម គឺល្អរាំ្ុរ។ ោក់បល្ើសត្បាក់ថែល្អ្ន ករកាទុកចូ ល្បៅកនុងររស់កូន រវ ិទាល័យម្ូ លនិធិ —ថែល្,
ពួ កបគនឹង ត្រូវការ។
បៅការបសល ៀកននទរកបោយវ ិ្ីបនោះ សីរុណាភាោក់ែូចជាអ្ន កបៅកនុងពាកយប្េងបទៀរ, យសេៀក្ ក្់ទារក្វ ិធីែូចគែ
អែ ក្យសេៀក្ខល ួនឯង. កនុងអ្ាំ ុ ងរែូ វរង្ហរោក់បៅបល្ើការ មួ កត្រសិនបរើចាាំបាច់។
ពិន័យត្កហមកនទ ួល្បៅជុាំ វ ិញបែើម(យសកៀបក្ំយៅ) ានន័យថាទរកត្រូវបានបគបសល ៀកបពកយ៉ាងកក់បតា។
លាងសារទឹកបោោះបាទឹមប ើងបៅបល្ើសបមល ៀករាំពាក់ជាមួ យនឹង ទឹក្សូដា. លាងសារ
ទបមល ៀករាំពាក់និងត្កណារ់បៅកនុងការត្ស្ថស្ថអរែូ ចជា Dreft។
ជាបត្ចើនស្ថរូ បបាកគក់ជាមួ យនឹងរថនា មអាចត្រូវបានបពក អាត្កក់សត្ារ់ទរក'ថសបក។ បជៀសវាងបត្រើ
នទ ន់ស្ក្ណែ់សម្ង ែ
ួ សនេ ឹក្ ែូ ចជាបលារែូ ចជាទរកអាចត្រូវបាន ង្ហរគីមីបៅកនុងពួ កបគ។
បរ ិសាាន
ពយយមបែើមបីរកា យទាោះបី សីែ៉ុណាភា បៅកនុងររស់ទរកររស់រនា រ់,បទរ៉ាុថនា ក៏បាន យស្បើក្ងាារម្ួ យបែើមបីរ
ស្ថរខយល្់បៅកនុងថានល្។ បៅនែងបតា្ាល្់នូវ មួ យចាំនួនខយល្់បោយបរើករងអចមួ
ួ យ។ បៅបល្ើនែង ត្រជាក់ពិនិរយបមើល្
ងាេល្បែើមបីប្វ ើឱ្យត្បាកែថាររស់ទរកគឺត្គរែណារ់ត្គរ់ត្ាន់។ ្ាោះបនោះគួ រថរត្រូវបានរកាទុកបៅសីរុណា
ា ថែល្ជា
ានផ្លសុខសត្ារ់បៅសល្់ននការត្គួ ស្ថរ។
មិនាន្ាោះស្ថងរ់បពកបពល្ថែល្ទរកត្រូវបែកល្ក់។ អ្នុញ្ហារឱ្យ ធម្ម តារំខន ក្ស្ម្ិែ
នឹងជួ យទរកបទើរបែកបត្ចើនបទៀរ ល្ក់ត្សួ ល្។
កុារថែល្បានបល្ើកប ង
ើ បៅកនុង្ាោះមួ យជាមួ យនឹងការជក់បា រ ើបាន
ខា ស់អ្ត្តាននការផ្លាស្ថយ,ជាំងឺហឺរ,និងត្របចៀកឆ្ល ងបមបរាគ។ ហាម្ឃាែ់ការជក្់បា រ ក ទីកថនល ងបៅកនុង្ាោះ។
ត្រសិនបរើមនុសេត្រូវថរជក់បា រ ើ,អ្នុញ្ហារ ជក់បា រ ើថរមួ យបៅបល្ើរានោល្្ងបត្តឬបៅ្ងបត្កាយទីធាល។
អ្ាំ ុ ងបពល្ថខរែូ វរង្ហរ ែំនលយថ្ក្សួែ ឬចាំោយ គួ រថរត្រូវបានបត្រើបែើមបីរកា្មម តាត្គួ ស្ថសាំបណើម
កត្មិរថែល្ជួ យរកាសាំបនើនសាំបណើមនិង unclogged។ មិនបានោក់ថានណា
ាំ មួ យចូ ល្បៅកនុងសួ នរ៉ាុថនា ប្វ ើបាន
លាងពួ កបគបចញជាបទៀងទរ់។
ងូ ែ
ទរកគួ រត្រូវបាន យអប៉ុងការងូ ែ រហូ រែល្់រីនែងរន្ទារ់ពីទង្ចិរបានធាលក់ចុោះ
បានរិទ,រន្ទារ់ពីការថែល្អ្ន កអាច្ាល្់ឱ្យការ្ុរងូ រទឹកបៅកនុង bathinette ឬល្ិច។
ជាែាំរូងននការទ ាំងអ្ស់,ប្វ ើឱ្យត្បាកែថាអ្ន ក ានអ្វ ើត្គរ់យ៉ាងចាាំបាច់សត្ារ់ការងូ រទឹក ជិែយដាយែូ បចន ោះថា
អ្ន កមិនបានចាកបចញពីទរកថរានក់ឯងបៅកនុងការងូ រទឹក សូម្បីតែសស្មាប់ម្ួយរំយេច.
បនោះក៏ានន័យថាាមនការបឆ្ល ើយននទូ រស័ពាឬ នដ ល្
ឹ ុោះត្តាថរអ្ន កន្ទាំទរកជាមួ យនឹងអ្ន ក!
កុាំបត្រើបអ្រ៉ាុង bathinette រញ្ចល្
ូ ជាពួ កបគអាច ថ្ងេ បរាគ។ ស្ សាបូ គួ រថរត្រូវបានបត្រើ រ ួមជាមួ យនឹងទឹកបតា។
ត្រចាាំនែងងូរគឺមិនចាាំបាច់ និងអាចរងេ ឱ្យរបពកថសបកសងរ។
ួ ងូ រទឹករថនា មបទៀរែូ ចជា
បត្រងនិងពពុោះការងូ រគួ រថរត្រូវបានបជៀសវាង។ ម្ិនយស្បើសំណួរ-លនេ ឹោះ — អ្វ ើថែល្មិនអាចត្រូវបាន
សាអរជាមួ យនឹងត្ជ ុងមួ យនន washcloth នថមនរនមល សាំអារ,និងអាចានបត្ាោះថានក់។

យស្ត
ទរក្មម តាអាចចូ ល្បៅត្គរ់ទីកថនល ាដយឬឪពុកចូ ល្បៅ,បទោះជាយ៉ាង បត្រើ្មម តាបៅកនុង យជៀសវាងហ្ង
ូ ម្ន៉ុសស
អ្ាំ ុ ងបពល្ែាំរូន្ទមនសបាាហ៍។ មួ យ ចបរ់ល្អននបមនែគឺបែើមបីយកទរកបចញបពល្ណាថែល្ អាកាសធារុ រ ើករាយ។
កាំណរ់បពល្បវលាបត្តបែើមបីថរ ខល ីរយៈបពល្ននការបពល្បវលាបៅកនុងថខែាំរូង។ មួ យ Snuggli ឬ
ប្េងបទៀរទរកែឹកបងា ៀរគឺមិនត្រឹមថរង្ហយត្សួ ល្;វា រកាទរកអ្ងគុយប ើងបៅកនុងររស់រាងកាយកក់បតដ។
រថ្យនត
វាគឺជាការបកាោះ Rhode ចបរ់ទ ាំងអ្ស់ថែល្កុាររិចជាង អាយុរួនឆានាំឬរិចជាងថសសិរបផ្លន,ត្រូវជិោះបៅកនុង
ការអ្នុម័រកុាែ យតអីស៉ុវែា ិ. រំឭកអ្ងគុយានរន្ទារ់ ទមទររហូ រែល្់កុារបៅអាយុត្បាាំរីឆានាំ។ បត្រើ
សុវរា ិភាពសត្ារ់ររស់ទរកបៅបពល្ថែល្អ្ន កចូ ល្បៅ្ាោះពីរ មនា ីរបពទយ។
ទរកបទើរនឹងត្រូវបានបៅកនុងរែយនា បតអ្ីនឹង ្ងបត្កាម។ បនោះ អាយម្រ ិក្ បណឌិែ នន ជំងឺក្៉ុមារ, ការណ៍និង
ប្េងបទៀរែដ ីជាបទៀងទរ់អ្ត្តាកុានៈរែយនា សត្ារ់ សុវរា ិនិងរនមល ។
មិនថែល្ចាកបចញររស់ទរកបចាល្បៅកនុងរែយនា ។ កនុងអ្ាំ ុ ង
រែូ វបតា,រែយនា ន្ារុណាភាពអាចឈានែល្់កត្មិរថែល្ អាចសាលរ់កុារ។ មុនការត្រជាក់រែយនា បៅកនុងរែូ វបតា,
និង preheat រែយនា បៅកនុងរែូ វរង្ហរមុនបពល្ការោក់ទរក ចូ ល្បៅកនុងរែយនា បតអ្ី។
ទា Sitters
ថរងថរពិនិរយបមើរយររស់ យយា និងរណែុោះ;ត្រសិនបរើអ្នកនឹងមិន បជឿទុកចិរារយជាមួ យនឹងរែយនា ,មិនទុកចិរារយ
បែើមបីទទួ ល្រនទុកររស់ទរក។ មូ ល្ោាន ែំបូង-ជំនួយការរណែុោះ
គឺអាចបត្រើបានសត្ារ់ថរវ ័យបកម ងបកម ងជាំទង់ថែល្ទរក អ្ងគុយ។
អ្នុញ្ហារររស់កុារបែើមបីកាលយជាស្ថាល្់ជាមួ យនឹង ការកីឡាបៅកនុងវរា ានររស់អ្នកមុនបពល្អ្ន កចាកបចញ។
ចាំណុចបចញ បភល ើងររ់បគចខល ួន្ល វូ បោោះបហើរនិងកាានុពល្ណារញ្ហាបៅកនុងរាំរន់ ជាមុន។
ប្វ ើឱ្យត្បាកែថាោះែឹងបៅចុចបល្ខ ៩១១ បែើមបី ទទួ ល្បានបភល ើង,រ៉ាូ ល្ីស,ឬបសវាកមម ជួយសបត្ង្ហាោះ។ អ្ន កានមួ យ
ប្វ ើការថ្េងឧរក,មិនអ្ន ក? ទុកឱ្យចបស់លាស់ ទិសបៅននរបរៀរថែល្អ្ន កអាចត្រូវបានឈានែល្់,និងទូ រស័ពា
ចាំនួនននការទក់ទងឬមិរាភកា ិត្ាន់ថរកនុងករណីអ្នកមិនអាចត្រូវបាន ឈានែល្់។
តថ្ទាំនថ្ា
ត្រសិនបរើអ្នកអាចស្ថនក់បៅ្ាោះជាមួ យនឹងែមីររស់ទរកជាជាង ការប្វ ើការពិចារណាខល ួនឯង្លាំងណាស់សាំណាង។
បៅកនុងនែងបនោះររស់ ពិភពបលាកជាបត្ចើនអ្ន កាដយបានបៅប្វ ើការ។ ពយយមបែើមបីយកបពញបល្ញ
ត្របយជន៍ននការណាមួ យ មាែ៉ុភាេ ចក្យចញ អ្ន កាន។ បានែឹងថាាមនរញ្ហាអ្វ ើថែល្
នែងការថែទ ាំការបរៀរចាំ,ែូ ចថែល្ថវងែូ ចថែល្កុារានកដ ីត្សឡាញ់
និងថែទ ាំឪពុកាាយទ ាំងអ្ស់នឹងត្រូវបាន្ងថែរ។
ានថ្នការននការប្វ ើអ្វើគួរថរកាលយជាកូ នររស់ ជាំងឺ។ វាលឺជាការ
ស្ែឹម្របស់ក្៉ុមារ,និងយផ្សងយទៀែយែើម្បីក្៉ុមារ,យែើម្បីយផ្ាើ របស់ក្៉ុមារយែើម្បីតថ្ទាំនថ្ាជំងឺនិងឆ្េ ង.
រកាទុកប ើងណាមួ យឈឺបពល្បវលាបែើមបីត្រូវបានអាចបត្រើបានសត្ារ់កូនររស់ បៅបពល្ថែល្ពួ កបគគឺជាឈឺ។
អ្ន កអាចកាំណរ់ប ើងមួ យកនុងចាំបណាមការបរៀរចាំ ររស់ស្ថច់ញារិ,មិរាភកា ិ,ឬរ ួមការឱ្យទរកអ្ងគុយបៅបពល្ថែល្
កុារបនោះគឺឈឺ។ ការយល្់ែឹបៅថកពិរជាអាច ជាមួ យ Godsend

នឹងស្លូយេទយ
ការបៅររស់បយើងការ ិយល្័យការនែង អ្នកទ ាំងពីទទួ ល្បានទាំព័របែើមបី វ ិភាគការ ទសសនក្ិចចែំបូង. ប្វ ើឱ្យ
ត្បាកែថាបែើមបីបៅររស់និបយជកឬន្ទរារ់រងត្ក ុមហុនបែើមបីឱ្យាន ែមីររស់ទរកបានរថនា មបៅបល្ើការ
យ៉ាប់រងស៉ុខភាេ ថ្នការបៅនែងែថែល្អ្ន ក បៅមកបយើង។
្ងថែរ-ទរកទសេនកិចចចារ់ប្ា ើមកនុងរយៈមួ យសបាាហ៍រន្ទារ់ពីអ្នកចាកបចញ
មនា ីរបពទយ,រិចឬបត្ចើនអាត្ស័យបល្ើស្ថានភាពររស់អ្នក, រន្ទារ់មកមា ងបទៀររន្ទារ់ពីមួយប្េងបទៀបាាហ៍ឬពីរ។
ថានរ
ាំ ង្ហេរ(ទារក្បាញ់ស្បហារ)ចារ់ប្ាើមបៅ ពីរថខចាស់ទសេន្ទ។ រថនា មបទៀរ្ងថែរ-ទរកានទសេនកិចច
ជា្មម តាបត្ាងបៅកនុងរួ ននិងត្បាាំមួយថខ,បហើយរន្ទារ់ ជាបរៀងរាល្់រីថខននអាយុរហូ រែល្់ែរ់ត្បាាំរីថខ ចាស់។
បយើងនឹងពិភាកាទ ាំងបនោះបាញ់ត្រោរជាមួ យនឹងអ្ន កបៅកនុងជាមុន រាល្់បពល្។
បយើង រំេឹងការយៅ ពីឪពុកាាយននទរកបទើរ,ែូ បចន ោះការបៅអាបមរ ិក 943-7337. បែើមបីរ
ចូ ល្ែាំបណើររថនា មបទៀរឪពុកាាព័រ៌ានសូ មស្ថកល្បង រាំណភាារ់ពីបគហទាំព័រររស់បយើងបៅ៖ Drconcannon។com
ឬ Drvitale។com. បៅបពល្ថែល្អ្ន កានសាំណួរបៅ្ងបត្តននការ ិយល្័យបា៉ាង ថែល្អ្ន កគិរថាាន បនាទន់
និងមិនអាចរង់ចាាំរហូ រែល្់ បៅនែងរន្ទារ់ យៅម្ក្យយើង។
ររស់បយើងបឆ្ល ើយនឹងបសវាកមម ទាំន្ទក់ទាំនងត្គូបពទយបហើយបយើង
នឹងត្រ រ់ររស់អ្នកបៅបានឆារ់តាមថែល្អាចប្វ ើបាន។ សូ មានការ ប ៊ិច,ត្កោស,និងទូ រស័ពាចាំនួនររស់អ្នក
ឱសថ្សាាន ង្ហយត្សួ ល្សត្ារ់ បៅបពល្ថែល្បយើងបៅ។
បយើងានកូ នឈឺែណារ់ការបរៀរចាំជាមួ យនឹងជាបត្ចើន ប្េងបទៀរកនុងត្ស ុក pediatricians
ថែល្អាចបត្រើបានបែើមបីពិភាកា ឬបមើល្ប ញ
ើ ររស់ទរកត្ពឹករន្ទារ់ត្រសិនបរើចាាំបាច់។ ែូ យចែ ោះ, យយើងយៅែំបូង!
ត្រសិនបរើររស់ទរកគឺរិចជាងមួ យឆានាំននអាយុ,និងត្រូវ ធា ន់ធារ ជំងឺបយើងសូ មថណន្ទាំការយកទរកបៅ
Hasbroកុារ មនា ីរបពទយកុាររនា រ់សបត្ង្ហាោះរន្ទាន់។ រន្ទារ់ពីកូនររស់
យុមួយឆានាំ,ឬសត្ារ់រិច្ង ន់្ងរសបត្ង្ហាោះរន្ទាន់ ការថែទ ាំមជឈមណឌល្ថែល្ានជួ រត្រទោះជាមួ យនឹងកុារ
្មម តាការផ្លកពិន័យ,ែូ ចជា ស្គន់តែក្៉ុមា រ កជាក្ូ ន ឺ តថ្ទាំ ឬ Concentra បនាទន់ការតថ្ទាំ។
អ្រគុណអ្ន កសត្ារ់ការអាន បសៀវបៅបនោះ! សំណងលអ !
សាំុុ ៩/២០១៨ NewBabies

