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ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
ស្ត្រីម្នា ក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីបីនាក់ដែលធ្លាប់មានកូន
ធ្លាប់លេចនោមស�ើមល�ើខ្លួនឯង

Khmer

Women who have even just one baby are nearly
three times more likely to leak urine and wet
themselves, than women who have not had a baby.
The more babies you have, the more chance there
is that you will leak urine and wet yourself.

ស្ត្រីដែលមានកូន ទោះបីមានកូនតែមួយក្តី ទំនងជាលេចនោមបីដងស�ើមល�ើ

WHY DO YOU LEAK URINE AFTER HAVING
A BABY?

ហេតុអវីបា
្ នជាអ្នកលេចនោមបន្ទាប់ពីមានកូន?

When the baby moves down through the birth
canal, it stretches the nerves and muscles that
keep the bladder shut. These are called the pelvic
floor muscles, and they can sometimes be left
weak, and not able to keep the bladder from leak
ing. Leaking happens mostly when you cough,
sneeze, lift or do exercise. It is rare for the bladder
to be hurt during birth, but the muscles and nerves
often are, and you need to do pelvic floor muscle
training to help the muscles get strong again.

ខ្លួនឯង ច្រើនជាងស្ត្ម
រី ន
ិ ដែលមានកូន។ កាលណាអ្នកមានកូនកាន់តែច្រើន

នាក់ នោះឱកាសដែលអ្នកនឹងលេចនោម និងស�ើមល�ើខ្លួនអ្នក ក៏មានកាន់តែ
ច្រើនផងដែរ ។

នៅពេលទារកលូនចុះកាត់តាមផ្លូវសម្រាលកូន វាលាតសន្ធឹងសរសៃប្រសាទ

និងសាច់ដុំដែលរក្សាប្លោ កនោមឱ្យនៅបិទ។ ទាំងនេះហៅថា សាច់ដុំបាតឆ្អឹង

ត្រគាក ហ�ើយជួនកាលត្រូវបានទុកចោលឱ្យនៅខ្សោយ នង
ិ មន
ិ អាចទប់ប្លោ ក

នោមកុំឱ្យលេចនោម។ ការលេចនោមភាគច្រើនក�ើតមាននៅពេលអ្នកក្អក

កណ្តាស់ ល�ើក ឬហាត់ប្រាណ។ វាកម្រណាស់ដែលប្លោ កនោមនឹងឈចា
ឺ ប់

ក្នុងអំឡុងពេលក�ើតកូន ប៉ុន្តែសាច់ដុំ និងសរសៃប្រសាទជាញឹកញាប់នឹង
ំ តឆ្ង
ឈចា
ឺ ប់ ហ�ើយអ្នកចាំបាច់ត្រូវការហ្ក
វឹ ហាត់សាច់ដុបា
អឹ ត្រគាក ដ�ើម្ជ
បី ួយ
សាច់ដុំឱ្យរងមាំ
ឡ�ើងវ ិញ។
ឹ

WILL THIS LEAKING GO AWAY BY ITSELF?

ត�ើការលេចនោមនេះនឹងទៅបាត់ដោយខ្លួនវាឬ?

If you have any leaking, it will not go away if you just
ignore it. Leaking is likely to stop if you train your
pelvic floor muscles, to help get their strength back.
If you don’t get pelvic floor muscle strength back
after each baby you have, you may start wetting
yourself, as the pelvic floor muscles get weaker with
age.

ប្រសិនប�ើអ្នកក�ើតមានការលេចនោម វានឹងមិនទៅបាត់ទេប្រសិនប�ើអ្នកមិន

HOW DOES MY BLADDER WORK?
The bladder is a hollow muscle pump. It fills slowly
from the kidneys, and can hold at least one and
a half to two cups of urine (300 to 400mls). The
bladder outlet tube is kept closed by the pelvic floor
muscles. When the bladder is full and you decide to
pass urine, the pelvic floor muscles relax when you
sit on the toilet, and the bladder squeezes the urine
out. Then the same “fill and empty” cycle begins
again.
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អ�ើព�ើអំពីវា។ ការលេចនោមទំនងនឹងឈប់ ប្រសិនប�ើអ្នកហ្ក
វឹ ហាត់សាច់ដុំ

បាតឆ្ង
ំ ឡ�ើងវ ិញ។ ប្រសន
អឹ ត្រគាករបស់អ្នក ដ�ើម្ជ
បី ួយឱ្យវាមានកម្លា ង
ិ ប�ើអ្នក
មន
ំ សាច់ដុំបាតឆ្ង
ិ ទទួលបានកម្លា ង
អឹ ត្រគាកមកវ ិញទេ បន្ទាប់ពអ
ី ្នកក�ើតកូន

ម្នា ក់ៗ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមលេចនោម នៅពេលសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាកកាន់តែ
ខ្សោយទៅតាមអាយុ។

ំណ�ើ រការយ៉ាងដូចម្តេច?
ត�ើប្លោ កនោមរបស់ខញុំមានដ
្
ប្លោ កនោមគឺជាស្នប់សាច់ដុំមួយដែលមានប្រហោង។ វាបំពេញដោយដំណ�ើ រ

ការយត
ឺ ៗពីតម្រងនោម ហ�ើយអាចផ្ទុកទក
ឹ នោមបានយ៉ាងតច
ិ មួយពែងកន្លះ

ទៅពីរពែង (៣០០ ទៅ៤០០មីលលីល
្ ីត្រ)។ បំពង់ប្លោ កនោមត្រូវបានបិទជិត
ដោយសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាក។ នៅពេលប្លោ កនោមពេញ ហ�ើយអ្នកសម្រេច

ចិត្តបញ្ចេ ញទឹកនោម សាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាកសម្រាកនៅពេលអ្នកអង្គុយល�ើ
បង្គន់ ហ�ើយប្លោ កនោមក៏ច្របាច់ទក
ឹ នោមឱ្យចេញមកក្រៅ។ បនា្ទ ប់មក
ដំណ�ើ រការ "បំពេញ និងបញ្ចេ ញ" ក៏ចាប់ផ្តើមម្តងទ�ៀត។
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ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
ស្ត្ម្នា
រី ក់ក្នុងចំណោមស្ត្ប
រី ីនាក់ដែលធ្លាប់មានកូន

ធ្លាប់លេចនោមស�ើមល�ើខ្លួនឯង

WHAT DO MY PELVIC FLOOR MUSCLES DO?

ត�ើសាច់ដុំបាតឆ្ង
្ ពេញកច
អឹ ត្រគាករបស់ខញុំបំ
ិ ្ចការអ្ខ
វី ្លះ?

See the picture of the pelvic floor. The pelvic floor
muscles do a number of things, they:
	help to close off the bladder, the vagina (front
passage) and the rectum back passage); and
	help to hold the bladder, the uterus (womb)
and bowel in their proper place.

សូមម�ើលរូបភាពបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាក។ សាច់ដុំបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាកបំពេញកច
ិ ្ចការ

មួយចំនួន វា៖



ជួយបទ
ិ ប្លោ កនោម បទ
ិ ទ្វា រមាស (ផ្លូវខាងមុខ)
នង
ិ រន្ធគូថផ្លូវខាងក្រោយ) នង
ិ

	
ជួយទប់ប្លោ កនោម ស្បូន និងពោះវ�ៀនឱ្យនៅចំកន្លែងត្រឹមត្រូវ។

Uterus

ស្បូន

Bowel

ពោះវ�ៀនធំ

Bladder

ប្លោ កនោម

The bladder closing
part of the muscle

ផ្នែកនៃសាច់ដុំដែលបិទប្លោ កនោម

The vaginal closing
part of the muscle
The bowel closing
part of the muscle

ផ្នែកនៃសាច់ដុំដែលបិទទ្វា រមាស
ផ្នែកនៃសាច់ដុំដែលបិទពោះវ�ៀនធំ

WHAT HAPPENS IF MY PELVIC FLOOR
MUSCLES ARE WEAK AFTER HAVING MY
BABY?

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើសាច់បាតឆ្អឹងត្រគាករបស់ខញុំខ្សោ
្
យ
បន្ទាប់ពីខញុំមានកូ
្
ន?

	You might leak urine when you cough, sneeze,

lift, laugh or do exercise.
	You might not be able to control passing wind.
	You might feel an urgent need to empty your
bladder or your bowel.
	You might not have good support for your
bladder, your uterus or your bowel. Without good
support one or more of your pelvic organs might
sag down into your vagina. This is called pelvic
organ prolapse. Prolapse is very common and
happens to about one in ten women in Australia.
WHAT CAN I DO TO STOP THESE THINGS FROM
HAPPENING?

	Train your pelvic floor muscles (we tell you how


later).
Keep good bladder and bowel habits:
- eat fruit and vegetables;
- drink 1.5 - 2 litres of fluid per day
- do not go to the toilet ‘just in case’ as this might
cut down how much your bladder can hold; and
- make sure your bladder is empty after going to
the toilet.

	
អ្នកអាចលេចនោមនៅពេលអ្នកក្អក កណ្តាស់ ល�ើក ស�ើច ឬហាត់ប្រាណ។
	
អ្នកអាចមិនទប់ផោមបាន។
	
អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ដែលត្រូវការបញ្ចេ ញទឹកនោម ឬបត់ជ�ើងធំ
ជាបន្ទាន់។

	
អ្នកប្រហែលជាមន
ិ មានដំណ�ើ រការល្អចំពោះប្លោ កនោមរបស់អ្នក

ស្បូនរបស់អ្នក ឬពោះវ�ៀនធំរបស់អ្នក។ ដោយគ្មា នដំណ�ើ រការល្អនោះ
សររាង្គ
ី ឆង
អឹ្ ត្រគាកមួយ ឬច្រើនរបស់អ្នក អាចស្រុតចូលទៅក្នុងទ្វា រមាស
របស់អ្នក។ ការណ៍នេះត្រូវបានគេហៅថា ការស្រុតសររាង្គ
ី ឆង
អឹ្ ត្រគាក។
ការស្រុតក�ើតមានជាទូទៅ ហ�ើយក�ើតមានចំពោះស្ត្ម្នា
រី ក់ក្នុងចំណោម
ស្ត្ដ
រី ប់នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា ល។
ី

ត�ើខ្ញុំអាចធ្វើអ្ខ
វី ្លះ ដ�ើម្ប
បី ពា្ឈប់ដំណ�ើ រការនេះកុំឱ្យក�ើតមានឡ�ើង?

	
ហក
្វឹ ហាត់សាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នក (យ�ើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរប�ៀប
បពា្ឈប់ដំណ�ើ រការនេះបន្តិចទ�ៀត)។



រក្សាទម្លា ប់ល ្អសម្រាប់ប្លោ កនោម នង
ិ ពោះវ�ៀនធំ៖

- បរភោគផ្លែឈ�ើ
នង
ិ
ិ បន្លែ
- ពសា
ិ វត្ថុរាវពី ១.៥-២ លីត្រ ក្នុងមួយថ្ងៃ
-ម
ន
ិ ត្រូវទៅបន្ទប់ទក
ឹ 'គ្រាន់តែជាបង្ការ' ដ្បិតអកា
ី រនេះអាចកាត់បន្ថយ
ចំនួនទឹកនោម ដែលប្លោ កនោមរបស់អ្នកអាចទប់យក និង

- ធ្វើ
 ឱ្យប្រាកដថា ប្លោ កនោមរបស់អ្នកបានបង្ហូរទឹកនោមអស់
បន្ទាប់ពីចូលបង្គន់។
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ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
ស្ត្ម្នា
រី ក់ក្នុងចំណោមស្ត្ប
រី ីនាក់ដែលធ្លាប់មានកូន

	Protect your pelvic floor muscles when opening

your bowels. A good way to sit on the toilet is to
put your forearms onto your thighs and, with your
feet close to the toilet, raise your heels. Relax
your pelvic floor muscles and gently push.
	Keep your weight within the right range for your
height and age.

	
ការពារសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នក នៅពេលអ្នកបត់ជ�ើងធំរច
ួ ។

វ ិធល
្អ ្នុងការអង្គុយល�ើបង្គន់ គដា
ី ក
ឺ ក់កំភួនដៃរបស់អ្នក ល�ើភ្លៅរបស់អ្នក

ដោយដាក់ជ�ើងទាំងពីររបស់អ្នកនៅក្បែរបង្គន់ ហ�ើយល�ើកកែងជ�ើង
របស់អ្នក។ សម្រាកសាច់ដុំបាតឆ្អឹងគាករបស់អ្នក និងរុញវាថ្នមៗ។

	
រក្សាទម្ងន់ដងខ្លួនរបស់អ្នក ស្របទៅតាមកម្ពស់ នង
ិ អាយុរបស់អ្នក។
ត�ើខ្ញុំអាចថែទាំសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់ខញុំដ្ ោយរប�ៀបណា?

HOW CAN I CARE FOR MY WEAK PELVIC
FLOOR MUSCLES?
The birth of a baby might have stretched your
pelvic floor muscles. Any ‘pushing down’ actions
in the first weeks after the baby’s birth might
stretch the pelvic floor muscles again. You can help
to protect your pelvic floor muscles by not pushing
down on your pelvic floor. Here are a few ideas to
help you.

កំណ�ើតកូនរបស់អ្នក អាចពង្រីកសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នក។ សកម្ម

ភាព ‘រុញចុះក្រោម’ ណាមួយនៅប៉ុន្មា នសប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីកំណ�ើតទារក
អាចពង្រីកសាច់ដុំបាតត្រគាកម្តងទ�ៀត។ អ្នកអាចជួយការពារសាច់ដុំបាត

ឆ្ង
អឹ ត្រគាករបស់អ្នក ដោយមន
ិ ត្រូវរុញសង្កត់ល�ើបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាករបស់អ្នក។
នេះគឺជាគំនិតមួយចំនួនដ�ើម្ជ
បី ួយអ្នក។

	
ព្យាយាមសង្កត់

ល�ើក និងទប់សាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នក

មុនពេលអ្នកកណ្តាស់ ក្អក ញ�ើសសម្បោរ ឬល�ើក។

	Try to squeeze, lift and hold your pelvic floor

muscles before you sneeze, cough, blow your
nose or lift.
	Cross your legs and squeeze them tightly
together before each cough or sneeze.
	Share the lifting of heavy loads.
	Don’t strain when using your bowels.
	Do not do bouncing exercises.
	It’s alright to get up once a night to pass urine—
don’t go to the toilet just because you had to get
up to baby.
	Strengthen your pelvic floor muscles through
training.

	
ខ្វែងជ�ើងរបស់អ្នក នង
្តស់។
ិ ទប់សង្កត់វាឱ្យណែន មុនពេលក្អក ឬកណា
	
ចែករ ំលែកការល�ើកបន្ទុកធ្ងន់ៗ
	
កុំប្រឹងនៅពេលបត់ជ�ើងធំ
	
កុំធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយលោត
	
វាមិនជាបញ្ហាទេដែលក្រោកពីគេងម្តងក្នុងមួយយប់ ដ�ើម្ទបី ៅនោម កុំទៅបង្គន់ដោយព្រោះតែអ្នកត្រូវការក្រោកពីដេកទៅម�ើលកូន។

	
ពង្រឹងសាច់ដុំបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាករបស់អ្នក តាមរយៈការហ្ក
វឹ ហាត់។
ត�ើសាច់ដុំបាតឆ្ង
្ ្ថិតនៅកន្លែងណា?
អឹ ត្រគាករបស់ខញុំស
កិច្ចការដំបូងដែលត្រូវធ្វើគឺ ស្វែងរកសាច់ដុំមួយណាដែលអ្នកត្រូវការ

WHERE ARE MY PELVIC FLOOR MUSCLES?
The first thing to do is to find out which muscles you
need to train.
1.	Sit or lie down with the muscles of your thighs,
buttocks and stomach relaxed.
2.	Squeeze the ring of muscle around the back
passage as if you are trying to stop passing
wind. Now relax this muscle. Squeeze and let
go a couple of times until you are sure you have
found the right muscles. Try not to squeeze your
buttocks together.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

ធ្លាប់លេចនោមស�ើមល�ើខ្លួនឯង

|

ហ្ក
វឹ ហាត់។

1.	
អង្គុយ ឬដេកដោយដាក់សាច់ដុំភ្លៅ គូថ និងក្រពះរបស់អ្នកឱ្យសម្រាក
2.	រតបន្
ឹ
តឹងរង្វង់សាច់ដុំនៅជុំវ ិញគូថ ដូចជាអ្នកកំពុងព្យាយាមកុំឱ្យវាចេញ

ផោម។ បន្ទាប់មក សម្រាកសាច់ដុំនេះ។ រតបន្
ឹ
តឹង ហ�ើយពន្លែងវាវ ិញឱ្យ

បានពរី បីដង រហូតទាល់តែអ្នកដឹងប្រាកដថាអ្នកបានរកឃ�ញ
ើ សាច់ដុំ
ត្រឹមត្រូវ។ ព្យាយាមកុំរតបន្
ឹ
តឹងគូថរបស់អ្នករួមគ្នា ។

www.bladderbowel.gov.au
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ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
ស្ត្ម្នា
រី ក់ក្នុងចំណោមស្ត្ប
រី ីនាក់ដែលធ្លាប់មានកូន

3.	When sitting on the toilet to empty your bladder,
try to stop the stream of urine, and then start it
again. Only do this to learn which muscles are
the right ones to use—and only once a week.
Your bladder may not empty the way it should
if you stop and start your stream more often
than that.
If you don’t feel a distinct “squeeze and lift” of your
pelvic floor muscles, or if you can’t stop your stream
of urine as talked about in Point 3, ask for help
from your doctor, physiotherapist, or continence
nurse advisor. They will help you to get your pelvic
floor muscles working right. Even women with very
weak pelvic floor muscles can gain from pelvic
floor muscle training.

ធ្លាប់លេចនោមស�ើមល�ើខ្លួនឯង

3. នៅពេលអង្គុយល�ើបង្គន់ដ�ើម្បីនោម ព្យាយាមបពា្ឈប់លំហូរទឹកនោម

ហ�ើយចាប់ផ្តើមវាម្តងទ�ៀត។ ធ្វើដំណ�ើ រការនេះប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្ឱ
បី ្យបានដឹង
ថាត�ើសាច់ដុំណាមួយដែលត្រឹមត្រូវដ�ើម្បីប្រើ - ហ�ើយធ្វើតែម្តងប៉ុណ្ណោះ

ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ប្លោ កនោមរបស់អ្នកអាចនឹងមិននៅទទេ តាមវ ិធី
ដែលវាត្រូវធ្វើ ប្រសិនប�ើអ្នកបពា្ឈប់ ហ�ើយចាប់ផ្តើមលំហូរទឹកនោមរបស់
អ្នកញឹកញាប់ជាងនេះ។

ប្រសន
ង
ិ ប�ើអ្នកមន
ិ មានអារម្មណ៍ខុសប្លែកនៃការ “រតបន្
ឹ
តឹ នង
ិ ល�ើក” ឡ�ើងនៃ
សាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាក ឬប្រសិនប�ើអ្នកមិនអាចបពា្ឈប់លំហូរទឹកនោមរបស់
អ្នក ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងចំណុចទី៣ ចូរស្នើសុំជំនួយពីវេជ្ជបណឌិត
្

របស់អ្នក អ្នកព្យាបាលរោគដោយកាយវប្បកម្ម ឬអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គិលានុ

បដ្ឋាកផ្នែកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចលនាពោះវ�ៀន ឬទក
ឹ នោម។ ពួកគេនង
ឹ ជួយ

អ្នកឱ្យសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នកធ្វើការត្រឹមត្រូវ។ សូម្បីតែស្ត្រីដែលមាន

សាច់ដុំបាតឆ្អឹងគាកខ្សោយ ក៏អាចទទួលបានគុណប្រយោជន៍ពីការហ្ក
វឹ ហាត់

HOW DO I DO PELVIC FLOOR MUSCLE
TRAINING?

សាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាកដែរ។

Now that you can feel the muscles working—
1.	Squeeze and draw in the muscles around your
back passage, your birth canal and your front
passage all at the same time. Lift them UP
inside. You should have a sense of “lift” each
time you squeeze your pelvic floor muscles.
Try to hold them strong and tight as you count to
8. Now, let them go and relax. You should have
a distinct feeling of “letting go”.
2.	Repeat (squeeze and lift) and let go. It is best to
rest for about 8 seconds in between each lift up
of the muscles. If you can’t hold for 8, just hold
for as long as you can.
3.	Repeat this “squeeze and lift” as many times
as you can, up to a limit of 8 to 12 squeezes.
When you first start after having your baby
you might like to begin with 3 squeezes only,
and work up to more over a few weeks.
4.	As you get stronger, try to do three sets of 8 to
12 squeezes each, with a rest in between.
5.	Do this whole training plan (three sets of 8 to 12
squeezes) each day while lying down, sitting or
standing.

ត�ើខ្ញុំហក
្វឹ ហាត់សាច់ដុំបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាកដោយរប�ៀបណា?

While doing pelvic floor muscle training—
	Do NOT hold your breath;
	Do NOT push down, only squeeze and lift; and
	Do NOT tighten your buttocks or thighs.

5.	
ធ្វើផែនការហ្ក
ង
វឹ ហាត់ពេញលេញនេះ (ពកា
ី ររតបន្
ឹ
តឹ ម្តងៗចំនួន៣ ព៨
ី

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

|

ឥឡូវនេះអ្ដវី ែលអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាសាច់ដុំកំពុងធ្វើការ 1.	
រតបន្
ង
ឹ
តឹ ហ�ើយទាញសាច់ដុនំ ៅជុវំ ិញគូថរបស់អ្នក ផ្លូវសម្រាលកូនរបស់
អ្នក និងផ្លូវមាសរបស់អ្នកក្នុងពេលជាមួយគ្នា ។ ល�ើកសាច់ដុំទាង
ំ នោះពី

ខាងក្នុង។ អ្នកគួរតែមានអារម្មណ៍ "ល�ើក" រាល់ពេលដែលអ្នករតបន្
ឹ
តឹង
ំ តឆ្ង
សាច់ដុបា
ខណៈ
អឹ ត្រគាករបស់អ្នក។ ព្យាយាមទប់វាឱ្យបានរងមាំ
ឹ

ដែលអ្នករាប់ដល់៨។ ឥឡូវសូមពន្លែងវា ហ�ើយសម្រាក។ អ្នកគួរតែមាន
អារម្មណ៍ "ពន្លែងចេញ" ខុសៗគ្នា ។

2.	ធ្វើម្តងទ�ៀត (រតបន្
ឹ
តឹង ហ�ើយល�ើក) និងពន្លែងចេញ។ វាជាការល្អបំផុត
ក្នុងការសម្រាកប្រហែល៨វ ិនាទី រវាងការល�ើកដុំសាច់ម្តងៗ។ ប្រសន
ិ ប�ើ
អ្នកមន
ិ អាចទប់បានរហូតដល់៨ទេ សូមគ្រាន់តែទប់ឱ្យបានយូរ

តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណោះ។

3.	
ធ្វើដូចនេះឱ្យបានច្រើនដង តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរហូតដល់ការរត
ឹ
បន្ង
តឹ ព៨
ី ទៅ១២។ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង បន្ទាប់ពអ
ី ្នកមានកូន
អ្នកប្រហែលជាចង់ចាប់ផ្តើម ជាមួយការរតបន្
ង
ឹ
តឹ តែ៣ដងប៉ុណ្ណោះ

ហ�ើយធ្វើការនេះឱ្យបានច្រើនឡ�ើង រហូតដល់រយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍។

4.	
នៅពេលដែលអ្នកកាន់តែរងមាំ
សូមព្យាយាមធ្វើការរតបន្
ឹ
ឹ
តឹងម្តងៗ៣

ព៨
ង
ី ទៅ១២ដង) ដោយឈប់សម្រាកនៅចន្លោះការរតបន្
ឹ
តឹ ម្តងៗ។

ទៅ១២ដង) ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ខណៈពេលកំពុងដេក អង្គុយ ឬឈរ។

ខណៈពេលកំពុងធ្វើការហ្ក
វឹ ហាត់សាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាក

-

	
កុំដកដង្ហើមរបស់អ្នក
	
កុំរុញចុះក្រោម គ្រាន់តែរតបន្
ឹ
តឹង និងល�ើកប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយនិង
	
កុំរតបន្
ង
ឹ
តឹ គូថ ឬភ្លៅរបស់អ្នក។
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ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
ស្ត្ម្នា
រី ក់ក្នុងចំណោមស្ត្ប
រី ីនាក់ដែលធ្លាប់មានកូន

ធ្វើការហ្ក
វឹ ហាត់សាច់ដុំបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាករបស់អ្នកឱ្យបានល្អ

DO YOUR PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING
WELL
Fewer good squeezes are better than a lot of half
hearted ones! If you are not sure that you are doing
the squeezes right ask for help from your doctor,
physiotherapist, or continence nurse advisor.

Once you have learnt how to do pelvic floor muscle
squeezes, you should do them often. Every day is
best, giving each set of squeezes your full focus.
Make a regular time to do your pelvic floor muscle
squeezes. This might be when you:
 go to the toilet;
 wash your hands;
 have a drink;
 change the baby;
 feed the baby; or
 have a shower.
It’s a good idea to get into the lifelong habit of doing
one set of pelvic floor muscle exercises every time
you go to the toilet, after passing urine or opening
your bowels.

អ្នកមន
ង
ិ ប្រាកដថាអ្នកកំពុងធ្វើការរតបន្
ឹ
តឹ ត្រឹមត្រូវ ចូរស្នើសុំជំនួយពីវេជ្ជបណ្ឌិត
របស់អ្នក អ្នកព្យាបាលរោគដោយកាយវប្បកម្ម ឬអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គិលានុ
បដ្ឋាកផ្នែកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចលនាពោះវ�ៀន ឬទឹកនោម។

នៅពេលអ្នកបានយល់ដង
ង
ឹ ពរី ប�ៀបរតបន្
ឹ
តឹ សាច់ដុំបាតឆ្ង
អឹ ត្រគាក អ្នកគួរតែ

រ�ៀនធ្វើដំណ�ើ រការនេះឱ្យបានញឹកញាប់។ ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃគឺលប
្អ ំផុត ដោយ

អារម្មណ៍របស់អ្នកឱ្យបានពេញលេញ ល�ើការរតបន្
ឹ
តឹងម្តងៗ។ រ�ៀចចំពេល

វេលាឱ្យបានទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្បីធ្វើការរតបន្
ឹ
តឹងសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នក។
នេះអាចធ្វើឡ�ើងនៅពេលអ្នក៖








ទៅបង្គន់

លាងដៃរបស់អក
្ន
ពិសាភេសជ្ជៈ
ផ្លាស់បតូ រកន្ទ
្
បទារក
បំបៅទារក ឬ
ងូតទឹក។

វាជាគំនិតដ៏លដ្អ ែលរ�ៀបចំឱ្យមានទម្លា ប់អស់មួយជីវ ិត ក្នុងការធ្វើលំហាត់

សាច់ដុំបាតឆ្អឹងគាកជារ�ៀងរាល់ពេលដែលអ្នកទៅបង្គន់ បន្ទាប់ពីបត់ជ�ើងតូច

ឬបត់ជ�ើងធំរបស់អ្នក។

ចុះប្រសន
ិ ប�ើអ្ៗ
វី ពុំបានធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង?

Pelvic floor muscle damage may take up to six
months to get better. If things are not getting
better after six months, speak to your doctor,
physiotherapist or continence nurse advisor.

ការខូចខាតសាច់ដុំបាតឆ្អឹងត្រគាក អាចត្រូវការរយៈពេល៦ខែដ�ើម្ទ
បី ទួល

បានភាពប្រស�ើរឡ�ើងវ ិញ។ ប្រសិនប�ើអ្វីៗពុំបានធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងបន្ទាប់ពី

៦ខែក្រោយមក សូមពភា
្ របស់អ្នក អ្នកព្យាបាលរោគ
ិ ក្សាជាមួយវេជ្ជបណឌិត

ALSO ASK YOUR DOCTOR FOR HELP IF YOU
NOTICE ANY OF THE FOLLOWING:

	any leaking of urine;
	having to rush to get to the toilet, to pass urine
or open your bowels;
	not being able to hold on when you want to;
	not being able to control passing wind;
	burning or stinging inside when you pass
urine; or
	having to strain to start the flow of urine.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

ការរតបន្
្អ ងការរតបន្
ំ ក្នុងពេកតែមួយ! ប្រសិនប�ើ
ឹ
តឹងល្អបន្តិចបន្តួច គឺលជា
ឹ
តឹងខ្លា ង

ធ្វើការហ្ក
វឹ ហាត់ផ្នែកមួយនៃជីវ ិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

MAKE THE TRAINING PART OF YOUR DAILY
LIFE

WHAT IF THINGS DON’T IMPROVE?

ធ្លាប់លេចនោមស�ើមល�ើខ្លួនឯង

ដោយកាយវប្បកម្ម ឬអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គលា
ិ នុបដ្ឋាកផ្នែកសមត្ថភាពគ្រប់
គ្រងចលនាពោះវ�ៀន ឬទក
ឹ នោម។

ស្នើសុំជំនួយពីវេជ្ជបណឌិត
្ របស់អ្នកផងដែរ ប្រសន
ិ ប�ើអ្នកកត់សម្គា ល់អណា
វី្
មួយដូចខាងក្រោម៖

	
ការលេចនោម។
	
ត្រូវប្រញាប់ទៅបន្គន់ដ�ើម្ប
បី ញ្ចេ ញទក
ឹ នោម ឬបត់ជ�ើងធំរបស់អ្នក។
	
មិនអាចទប់បាន នៅពេលអ្នកចង់ទប់
	
មិនអាចទប់កុំឱ្យចេញផោម
	
ឆួលក្រហាយ ឬរលាកនៅខាងក្នុង ពេលអ្នកបត់ជ�ើងតូច ឬ
	
ត្រូវខំប្រឹងដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមលំហូរទឹកនោម។
|

www.bladderbowel.gov.au

|

February 2016

|

KHMER

Page 5

08

ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
ស្ត្ម្នា
រី ក់ក្នុងចំណោមស្ត្ប
រី ីនាក់ដែលធ្លាប់មានកូន

ធ្លាប់លេចនោមស�ើមល�ើខ្លួនឯង

SEEK HELP

ស្វែងរកជំនួយ

Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66*
(Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm
Australian Eastern Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

គិលានុបដ្ឋាកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចរកបាន ប្រសិនប�ើអ្នក
ហៅទូរស័ព្ទ

1800 33 00 66* (ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោ ង៨ព្រឹក

ដល់ម៉ោ ង៨យប់ ម៉ោ ង ស្តង់ដារតំបន់អូស្រ្តា លីខាងក�ើត) ដោយឥតគិតថ្លៃ៖

If you have difficulty speaking or understanding
English you can access the Helpline through the
free Telephone Interpreter Service on 13 14 50.
The phone will be answered in English, so please
name the language you speak and wait on the
phone. You will be connected to an interpreter
who speaks your language. Tell the interpreter you
wish to call the National Continence Helpline on
1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected
and the interpreter will assist you to speak with a
continence nurse advisor. All calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/
other-languages

National Continence Helpline លេខ





ព័ត៌មាន
ការផ្តល់យោបល់ នង
ិ
ខិត្តប័ណ្ណ។

ប្រសន
ិ ប�ើអ្នកពបា
ិ កនយា
ិ យ ឬយល់ភាសាអង់គ្លេស អ្នកអាចមានប្រើប្រាស់
ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយ តាមរយៈសេវាអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ
តាមលេខ

13 14 50។ គេនឹងទទួលទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស ដូច្នេះសូម

ប្រាប់ឈ្មោះភាសាដែលអ្នកនិយាយ ហ�ើយនៅរង់ចាតា
ំ មទូរស័ព្ទ។ អ្នកនឹងត្រូវ
បានគេតភ្ជា ប់ទៅអ្នកបកប្រែ ដែលនយា
ិ យភាសារបស់អ្នក។ សូមប្រាប់អ្នក

បកប្រែភាសា ថាអ្នកចង់ហៅទូរស័ព្ទទៅ

National Continence

Helpline តាមលេខ 1800 33 00 66។ សូមរង់ចាតា
ំ មទូរស័ព្ទដ�ើម្បី

ឱ្យគេតភ្ជា ប់ ហ�ើយអ្នកបកប្រែភាសានឹងជួយអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

យោបល់គលា
ិ នុបដ្ឋាកផ្នែកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចលនាពោះវ�ៀន ឬទក
ឹ នោម។
ការហៅទូរស័ព្ទទាំងអស់គឺជា ការសម្ងាត់។

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

bladderbowel.gov.au ឬ
continence.org.au/other-languages

សូមចូលទៅ

* ការហៅទូរស័ព្ទចេញពីទូរស័ព្ទចល័ត ត្រូវបានគិតថ្លៃតាមអត្រាដែលអាចអនុវត្តបាន។

Translation provided by the Department of Education and Training, Victoria
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