
វាសំខាន់ណាស់ដែលត្រវូចារ់ដែង និងរក្សា

ទុក្សសរវទឹក្សមានសំបក្សអម្បូ រខ្យង (អយសទ ័រ, 

លលៀសសម្ុត្ទ, ត្រំ និងងាវ) ឱ្យបានត្រឹម្ត្រវូ

លៅក្សន ុងក្សដនែងលសវាក្សម្មែំណីអាហារ លែើម្បី

បងាា រជំងឺឆ្ែងតាម្អាហារដែលអាែមាន។ 

ត្រវូរក្សាកំ្សណរ់ត្តាសត្មាប់ផលិរផលសរវ

ទឹក្សមានសំបក្ស ក្សន ុងក្សរណីដែលមានការផុ្ុះ

ជំងឺ លែើម្បីតាម្ដានផលិរផលត្រឡប់លៅរក្ស

រំបន់ត្បមូ្លផលលក្សខណៈពាណិជចក្សម្ម។ 

 

និយម្ន័យនានាដែលពាក់្សព័នធនឹងសរវទឹក្ស

មានសំបក្សលៅក្សន ុងវធិានអនាម័្យែំណី

អាហារមាន៖ "សត្វទឹកមានសំបកអម្បូ រ

ខ្យង" មានន័យថាជាត្បលេទសរវដែលអាែ

បរលិោរបានែូែជាអយសទ ័រ លលៀសសម្ុត្ទ 

ត្រំ ឬដផែក្សដែលបរលិោរបានរបស់វា ដែល

ត្សស់ ឬបងាក្ស លលើក្សដលងដរលៅលពលដែល

ផលិរផលពីងាវមានដរសាែ់ែុំទាញដែល

បានបក្សសំបក្សប ុលណាណ ុះ។ "សត្វទឹកជាប់

សំបក" មានន័យថា សរវទឹក្សមានសំបក្ស

អម្បូ រខ្យងដែលលៅ និងមិ្នទាន់បក្ស 

សំបក្ស។ 

"សត្វទឹកមានសំបកដែលបានបកសំបក" 

មានន័ថាសរវទឹក្សមានសំបក្សអម្បូ រខ្យង

ដែលបានយក្សសំបក្សមួ្យែំល ៀងឬទាងំពីរ

លែញ។ 

 

 

ប្បភពនិងការដាក់ស្លា ក៖ 

សរវទឹក្សមានសំបក្សទាងំអស់ត្រវូដរមាន

ត្បេពដែលមានការអនុម្័រដែលមានលៅ

ក្សន ុងបញ្ជ ីត្ក្សមុ្  ុនែឹក្សជញ្ជ នូសរវទឹក្សមាន

សំបក្សដែលមានការបញ្ជជ ក្ស់អនត ររែឋ (ICSS)។ 
 

ហាងលក្ស់លត្រឿងល វ្ ើម្ហ បូម្ិនដម្នជាត្បេព

ដែលត្រវូបានអនុម្័រលែើម្បីឱ្យយក្សសរវទឹក្ស

មានសំបក្សលៅលត្បើត្បាស់លៅតាម្ 

លោជនីយដាឋ នលទ។ 

 

សរវទឹក្សមានសំបក្សដែលបានបក្សសំបក្សដែល

លៅ ត្រវូដរលៅក្សន ុងក្សញ្ច ប់ដែលម្ិនត្បមូ្ល

ម្ក្សវញិដែលមានសាែ ក្សអាែអានបានដែល

មានល ម្ ុះ អាសយដាឋ ន និងលលខ្

 វញិ្ជប បនបត្ររបស់ត្ក្សមុ្  ុនបក្សសំបក្ស  

ត្ក្សមុ្  ុនលវែខ្ចប់ ឬត្ក្សមុ្  ុនលវែខ្ចប់លឡើងវញិ

នូវសរវទឹក្សមានសំបក្សអម្បូ រខ្យង និងថ្ងៃ 

"ផុរកំ្សណរ់លក្ស់" ឬថ្ងៃ "ផុរកំ្សណរ់លត្បើ" 

សត្មាប់ក្សញ្ច ប់

ដែលរិែជាង

ក្សនែុះហាា ឡុង 

ឬកាល

បរលិែេទបក្ស

សំបក្សសត្មាប់

ក្សញ្ចប់ក្សនែុះ

ហាា ឡុងលឡើង

លៅ។ 
 

 

 

ការរកាទុក៖ 
ផលិរផល

សរវទឹក្សមាន

សំបក្សទាងំអស់ត្រវូដររក្សាទុក្សលៅសីរុណហ

ោពលត្កាម្ 41F និងខាងលលើ/ឆ្ងៃ យពីត្បលេទ

អាហារពីសរវដែលលៅលផេងលទៀរ។ 

ម្ិនអាែបញ្ច លូសរវទឹក្សជាប់សំបក្សជាមួ្យ

សរវទឹក្សជាប់សំបក្សម្ក្សពីឡូរិ៍ រំបន់ែិញ្ច ឹម្ 

សត្វទឹកមានសំបកអម្បូ រខ្យងដែលឆៅ  

ឯក្សសារព័រ៌មានអំពីត្ក្សម្ែំណីអាហារ #26 
ត្ បការ ដែលអែ ក្ស រួ រយល់ែឹងអំពី ត្ក្សម្   

www.healtho regon.org

/foods afety  

ក្សម្ម វ ិ្ ីបងាា រជំងឺ  

 

ឆេត្ុផលសុខ្ភាពស្លធារណៈ៖ 
3-202.17 សត្វទឹកមានសំបកដែលបានបក

សំបក, ការឆេចខ្ចប់និងការសមាា ល់។ 

ត្បដាប់ផ្ុក្សល វ្ ើពីបាែ សទ ិែសត្មាប់ផលិរផលដែល

បានបក្សសំបក្សមានព័រ៌មានជាក្ស់លាក្ស់

ទាក្ស់ទងនឹងត្បេពថ្នសរវទឹក្សមានសំបក្ស

ែូែដែលបានរត្ម្ូវលដាយម្រគ ុ លទសក្ស៍សត្មាប់

ការត្រប់ត្រងសរវទឹក្សមានសំបក្សអម្បូ រខ្យង

របស់ NSSP។ ត្បដាប់ផ្ុក្សទាងំលនុះត្រូវដរម្ិន

ត្បមូ្លម្ក្សវញិ លែើម្បីក្សុំឱ្យមានលទធោពដែល

អែក្សលវែខ្ចប់សរវទឹក្សមានសំបក្សយក្សម្ក្សលត្បើ

 វញិបនតលទៀរ ដែលអាែល វ្ ើឱ្យផលិរផលដែល

បានបក្សសំបក្សម្ិនត្រូវនឹងសាែ ក្សសមាា ល់។ 

 

3-202.18 ការសមាា ល់/អត្តសញ្ញា ណសត្វទឹក

ជាប់សំបក។ 

ការសមាា ល់/អរតសញ្ជប ណត្បេពត្រឹម្ត្រូវថ្ន

រំបន់ត្បមូ្លផល អែក្សត្បមូ្លផល និងអែក្ស

ដែក្សចាយត្រូវដរមានលៅលលើសាែ ក្សសមាា ល់ 

លែើម្បីក្សន ុងក្សរណីដែលមានការផ្ុុះជំងឺឆ្ែងតាម្

សរវទឹក្សមានសំបក្សលក្សើរលឡើង លរមាន

ព័រ៌មានលែើម្បីពលនែ ឿនការលសុើបអលងារដផែក្ស

លោរោររារ និងវធិានការតាម្បទបបញ្ប រត ិ។  

 

3-202.19 សត្វទឹកជាប់សំបក លកខខ្ណឌ ។ 

សរវទឹក្សជាប់សំបក្សដែលក្សខ្វក្ស់ ខូ្ែរបូោង 

ឬងាប់ អាែែម្ែងោពក្សខ្វក្ស់ និងល វ្ ើឱ្យងយ

រុណោពសរវទឹក្សជាប់សំបក្សដែលលៅរស់និង

មានសុខ្ោពលអ  និងបណាា លឱ្យមានជំងឺឆ្ែង

តាម្អាហារ។  

 

3-203.11 សត្វទឹកមានសំបកអម្បូ រខ្យង 

ប្បដាប់ផទ កុឆែើម្ែំបូង។ 

ការដញក្សឡូរិ៍មានសារៈសំខាន់ណាស់ែំលពាុះការ

ដាក្ស់ដាែ់លដាយដឡក្សនូវសរវទឹក្សមានសំបក្ស

ដែលជាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងការផ្ុុះជំងឺ និងការតាម្

ដានពួក្សវាលៅរក្សត្បេពរបស់ពួក្សវា។ លបើសិនជា

ឡូរិ៍លាយឡំគ្នែ លៅក្សដនែងលក្ស់ោយ លនាុះោព

អាែតាម្ដានបាននិងែុុះលខ្ាយ ល ើយឫស

រល់ថ្នបញ្ជហ អាែនឹងលៅដររក្សម្ិនល ើញ។ 

 

3-203.12 សត្វទឹកជាប់សំបក ការរកា 

អត្តសញ្ញា ណ។ 

ក្សំណរ់ត្តាត្រឹម្ត្រូវដែលត្រូវបានរក្សាទុក្សតាម្

រលបៀបមួ្យដែលអាែឱ្យលរងាយត្សួលផគ ផូាង

ពួក្សវាជាមួ្យនឹងឡូរិ៍នីមួ្យៗថ្នសរវទឹក្សជាប់

សំបក្ស ផាល់ជាយនតការែម្បងសត្មាប់ការតាម្

ដានសរវទឹក្សជាប់សំបក្សលៅរក្សត្បេពលែើម្

របស់វា។ ត្រូវដររក្សាក្សំណរ់ត្តារយៈលពល 90 ថ្ងៃ

លែើម្បីទុក្សលពលឱ្យការបងាលម្លោររលាក្សលងែើម្

ត្បលេទ A ដែលមានរយៈលពលបងាលោរយូរជាង

រួរឱ្យក្សរ់សមាា ល់ល្ៀបនឹងជំងឺឆ្ែងតាម្សរវ

ទឹក្សមានសំបក្សលនាុះ លលែលឡើងកាន់ដរែាស់។ 

“រយៈលពល” 90 ថ្ងៃ ចាប់លផាើម្លៅលពលដែលលរ

យក្សសរវទឹក្សជាប់សំបក្សលែញអស់ពីត្បដាប់ 

ផ្ុក្ស។  

ដខ្ម្ក្សោ ឆ្ងែ ំ 2019 

ប្ត្េូរកាទុកសត្វទឹកមានសំបកឆៅកន ុងប្បដាប់
ផទ កុឆែើម្ែំបូងឆដាយមានស្លា ករបស់វា 

ឧទាេរណ៍អំពី *ស្លា កអនកដចកចាយដែលមានព័ត៌្មាន
ចាបំាច់តិ្ចបំផុត្។ 



លលខ្កូ្សែត្បដាប់ផុ្ក្ស និង/ឬ កាលបរលិែេទបក្ស

សំបក្សលផេងគ្នែ លទ។ 
 

ត្រវូរក្សាឡូរិ៍នីមួ្យៗថ្នសរវទឹក្សជាប់សំបក្សលដាយ

ដឡក្សពីឡូរិ៍ចាស់/ងមី។ ម្ិនត្រវូលត្បើក្សដនេងត្ក្សណារ់

លែើម្បីត្របសរវទឹក្សមានសំបក្សលទ។ FDA ដណនាំឱ្យ

ត្របសរវទឹក្សជាប់សំបក្សលដាយទឹក្សក្សក្សលៅក្សន ុងថាស

ដែលបងហ រូទឹក្សលែញលដាយខ្ល នួឯង។ 

 

សរវទឹក្សមានសំបក្សដែលលៅម្ិនមានការរត្ម្ូវឱ្យ

ដាក្ស់សាែ ក្សកាលបរលិែេទលទ។ 

 

ត្រវូពិនិរយលម្ើលសរវទឹក្សជាប់សំបក្សលៅលពលទទួល 

ល ើយត្រវូយក្សសរវទឹក្សមានសំបក្សដែលងាប់ ឬសរវ

ទឹក្សជាប់សំបក្សដែលដបក្សសំបក្សលែញោល់ថ្ងៃ។ 
 

ការរកាអត្តសញ្ញា ណសត្វទឹកមានសំបក៖ ត្រវូដរ

ទុក្សសាែ ក្សបលនាត ង ឬសាែ ក្សជាមួ្យនឹងត្បដាប់ផុ្ក្ស

លកខខ្ណឌ ទាម្ទារសប្មាប់ការរកាកំណត់្ប្ាមិ្ន

អនុេត្តចំឆ ោះសត្វទឹកមានសំបកដែលបាន 

ឆេចខ្ចប់ដបបសុញ្ញា កាសសប្មាប់លក់ឆទ។ 

លែើម្ែំបូងរ ូរែល់វាទលទ។ត្រវូដរទុក្សសាែ ក្សបលនាត ង ឬសាែ ក្ស

ជាមួ្យនឹងត្បដាប់ផុ្ក្សលែើម្ែំបូងរ ូរែល់វាទលទ។ បនាទ ប់ពី

ត្បដាប់ផុ្ក្សទលទល ើយ ត្រវូសរលសរកាលបរលិែេទែុងលត្កាយថ្ន

ការលត្បើត្បាស់លៅលលើសាែ ក្សបលនាត ង/សាែ ក្ស រែួទុក្សវារយៈលពល 90 

ថ្ងៃសត្មាប់សរវទឹក្សមានសំបក្សដែលផាល់ជូនទាងំលៅលៅ ឬ

ម្ិនទាន់ឆ្អ ិន។  

 

រក្សាសាែ ក្សបលនាត ង/សាែ ក្សតាម្លំដាប់ថ្ងៃដខ្ លែើម្បីងាយត្សួលរក្ស

ពួក្សវាក្សន ុងក្សរណីត្បមូ្លម្ក្សវញិ។ សត្មាប់ផលិរផលដែលបាន

បក្សសំបក្សដែលផាល់ជូនមិ្នទានឆ់្អ ិន រត្ម្បត្រវូដាក្ស់ 

កាលបរលិែេទ និងរក្សាទុក្សរយៈ 90 ថ្ងៃដែរ។ 

 

ការផដល់ឱវាទែល់អត្ិថិជន៖ 

ផលិរផលសរវទឹក្សមានសំបក្សដែលលៅ ឬម្ិនទាន់ឆ្អ ិនត្រវូដរ

មានការផាល់ឱ្វាទែល់អរិងិជនលៅលលើម្ុឺនុយលែើម្បីជូន

ែំណឹងែល់អរិងិជន។ សូម្លម្ើលឯក្សសារព័រ៌មាន #6 សត្មាប់

ព័រ៌មានបដនែម្។ 

ឧទាេរណ៍អំពី *ស្លា កអនកប្បមូ្លផលដែលមានព័ត៌្មានចាបំាច់  

មិ្នប្ត្េូឆប្បើឆ ើងេញិនូេសំបកពីផលិត្ផលនានាែូច

ជាអយសទ ័រឆទ  

*សាែ ក្សបលនាត ងលនុះ ត្រវូបានទុក្សម្ិនបក្សដត្បលដាយលែរនា 


