
អាហារទាំងអស់ដែលចូលមកកន ុង
ភោជនីយដ្ឋា ន ត្រវូដរមកពីត្រភពដែល
បានអនុម័រ។ សារធារុរដនែមកន ុងអាហារ 
និងសារធារុរដនែមពណ៌ោគភត្ចើន ដែល
អនកទិញពីអនកផ្គរ់ផ្គង់ពាណិជជកមមររស់អនក 
ត្រវូបានទទួលសាគ ល់ជាទូភៅថាមាន 
សុវរែ ិោព ឬភៅថា GRAS។ ឧទហរណ៍ែូច
ជាអាំរិល ភត្មច និងភ ើដអម។ មានរញ្ជ ី
អាំពីសារធារុ GRAS ភៅកន ុង 21 FR 170-
186, ដែលរាយភ ម្ ោះររស់មុខអាហារ ក៏ែូច
ជាររមិាណដែលអាចភត្រើបាន។ មានសារ
ធារុរដនែមគួរឱ្យោា ក់ភផ្អើលមួយចាំនួនដែល
ត្រវូបានអនុញ្ញា រ ែូចជាប ៊ីភចងជាភែើម 
(ដែលមនុសសជាភត្ចើនសនមរ់ថាគ្មម នសុវរែ ិ
ោពកន ុងការររភិោគ)។ សារធារុរដនែម
ពណ៌ ែូចជាពណ៌អាហារពណ៌ត្កហម ក៏ត្រវូ
បានអនុញ្ញា រផ្ងដែរ ឱ្យដរភ វ្ ើតាមការ
ដណនាំ។ 

 
ផ្លិរផ្លទាំងភនោះោគភត្ចើនត្រវូបាន 
អនុម័រភដ្ឋយរែាបាលចាំណីអាហារ និងឱ្
សថ (FDA) ដផ្អកភលើករណីនីមួយៗសត្មារ់
ការភត្រើត្បាស់ជាក់លាក់មួយ។ ឧទហរណ៍ 
ត្រសិនភរើសព ីរលូណីាត្រវូបានភគភត្រើជា 
សារធារុរដនែមពណ៌ វាត្រវូបានអនុញ្ញា រឱ្យ
ភត្រើកន ុងររមិាណរិចរួចភៅកន ុងមជឈដ្ឋា ន
ដកច្ចន។ រ ុដនែ ភមៅសព ីរលូីណាមិនអាចភត្រើជា
ភត្គឿងផ្ស ាំសត្មារ់រដនែមកន ុងទឹកត្កឡុកភៅ
តាមហាងកាភហវបានភទ។ ឧទហរណ៍មួយ
ភទៀរគឺ ្យូ ងែូង ដែលត្រវូបានហាមឃារ់ 
ភទោះរីជាវាត្រវូបានរភងក ើរពអីាហារដែល
បានអនុម័រ (ែូង) ក៏ភដ្ឋយ។ 

 
ត្រភភទច្នោពខុសគ្មន ទាំងភនោះអាចភ វ្ ើឱ្យ
មានការលាំបាកកន ុងការកាំណរ់ ថាភរើ
ផ្លិរផ្លណាត្រវូបានអនុញ្ញា រឱ្យភ វ្ ើជា
សារធារុរដនែម ភហើយមួយណាអរ់។ ភដ្ឋយ
ភហរុភនោះភហើយ វាមិនត្រវូបានអនុញ្ញា រឱ្យ
ភត្រើភៅកន ុងកដនែងផ្ដល់ភសវាកមមអាហារ
ភឡើយ ភលើកដលងដរអនកផ្លិរអាចទទួល
បានលិខិរពីមជឈមណឌ លសុវរែ ិោពចាំណី
អាហារ និងអាហារររូរែមភអនុវរែ (CFSAN) 
ឬ FDA ដែលរញ្ញជ ក់ថា ផ្លិរផ្លររស់ពួក
ភគត្រវូបានអនុម័រឱ្យភត្រើជាសារធារ ុ
រដនែម។ សត្មារ់ព័រ៌មានរដនែមភទៀរ 
សូមចូលភៅ៖  https://www.fda.gov/food/
food-ingredients-packaging/
determining-regulatory-status-food-
ingredient. 

សារធារុរដនែមមួយចាំនួនដែលមិនត្រវូបាន
អនុម័រភដ្ឋយ FDA ភៅភពលភនោះរមួមាន៖ 

• ការូន/្យូ ងភត្រោះសារធារុកខវក់ភចញពី
ទឹកនិងខយល ់

• ភមៅកាវា៉ា  (មិនអាចរដនែមកន ុងអាហារ
បានភទ រ ុដនែឫសទាំងមូលអាចឆុងភ វ្ ើ
ជាដរបាន) 

• នីត្ទីរ/នីត្តារ (គ្មម នអញ្ា ត្រកមមភែើមបី
ធានថា វាត្រវូបានភត្រើត្បាស់កន ុង
ររមិាណត្រឹមត្រវូភទ) 

• ស ុលភីរ ដែលភត្រើភលើដផ្ែភ ើ នងិរដនែ
ត្សស់ កន ុងភគ្មលរាំណងភត្រើត្បាស់ភៅ 

• ត្ការូម ត្គរ់ទត្មង់ 

• រំចង់ (លាំចង់) 

• ផ្លិរផ្លដែលមានសាែ កមិនត្រឹមត្រវូ/
គ្មម នសាែ ក 

ផ្លិរផ្លមួយចាំនួនដែលត្រវូបានអនុម័រ
ឱ្យរដនែមកន ុងអាហារភដ្ឋយផ្ទា ល់បាន គឺ៖ 

• ភត្រងែូង MCT 

• ភត្រង CBD ពីត្កមុហ ុនផ្លិរននកន ុង
រែាអូភរហកន (ផ្លិរផ្លពីរែាភផ្សងភទៀរ
ត្រវូដររង្ហា ញថា វារាំភពញបានតាម
លកខខណឌទមទរររស់រែា Oregon) 

 
ត្ររិររែ ិករមិនត្រវូភ វ្ ើការអោះអាងអាំពី 
សុខោពែូចជា "ការ់រនែយការថរ់បារមភ" 
ឬ "រនែយសមាព ្្ម" សត្មារ់ផ្លិរផ្ល
ណាមួយដែលពួកភគកាំពុងរដនែមកន ុងអាហា 
រភឡើយ។ 
 
កដនែងអាជីវកមមននអាចលក់អាហាររាំរ ន
ដែលបានភវចខចរ់កន ុងកញ្ចរ់ភែើមនិងភៅលអ
បាន រ ុដនែពួកភគមិនត្រវូរដនែមវាភដ្ឋយផ្ទា ល់
ភៅកន ុងមុខអាហារភឡើយ។ 

សារធារុបន្នែម  

ឯកសារព័រ៌មានអាំពីត្កមចាំណីអាហារ #29 
ត្រការ ដែលអន ក គួ រយល់ែឹងអាំពី ត្កម   

www.healthoregon.org  

/foodsafety  
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សារធារុបន្នែម។ 
(1) "សារធារុបន្នែមកន ុងអាហារ" មាន 
អរែន័យែូចបានដចងកន ុងចារ់សហព័នធ
សដ ីពីចាំណីអាហារ ឱ្សថ និងភត្គឿងសមាអ ង, 
§ 201(s) និង 21 CFR170.3(e)(1)។ 
(2)"សារធារុបន្នែមពណ៌" មានអរែន័យ
ែូចបានដចងកន ុងចារ់សហព័នធសដ ីពីចាំណី
អាហារ ឱ្សថ និងភត្គឿងសមាអ ង, §70.3(f)។ 
 
3-202.12 សារធារុបន្នែម។ 
អាហារមិនត្រូវមាន សារធារុរដនែមកន ុង
អាហារដែលមិនបានអនុម័រ ឬសារធារុ
រដនែមដែលភលើសពីររមិាណែូចបាន
រញ្ញជ ក់កន ុង 21 CFR 170-180 ទក់ទង
នឹងសារធារុរដនែមកន ុងអាហារ, សារធារុ
ដែលជាទូភៅត្រូវបានទទួលសាគ ល់ថា មាន
សុវរែ ិោព ឬមានការអនុញ្ញា រជាមុន 
ដែលភលើសពីររមិាណែូចបានរញ្ញជ ក់កន ុង 
21 CFR 181-186, សារធារុដែលភលើសពី
ររមិាណែូចបានរញ្ញជ ក់កន ុង 9 CFR ដផ្នក
រង C ច្នដផ្នកទី 424.21(b) សដ ីពីភត្គឿងផ្ស ាំ
អាហារនិងត្រភពវទិយុ សកមម, ឬសាំណល់ថាន ាំ
សមាែ រ់សរវចច្ត្ងដែលភលើសពីរទរបញ្ារែ ិ
ែូចបានរញ្ញជ ក់កន ុង 40 CFR 180 សដ ីពី
កត្មិរអរ់ឱ្នចាំភពាោះសារធារុគីមីសមាែ រ់
សរវចច្ត្ងភៅកន ុងអាហារ, និងការភលើក
ដលងនន។ P 

ហេតុផលសុខភាពសាធារណៈ៖ 

សារធារុរដនែមកន ុងអាហារ គឺជាសារធារុ

ដែលកាែ យជាធារុផ្ស ាំច្នអាហារទាំងភដ្ឋយ

ផ្ទា ល់ ឬភដ្ឋយត្រភោល។ ត្រូវដរត្គរ់ត្គងវា

ឱ្យបានរឹងរុ៉ឹង ពីភត្ពាោះររមិាណដែលភលើស

អាចរងកភត្គ្មោះថាន ក់ែល់អរិថិជន។ ធារុ

កខវក់ ឬសាំណល់ភដ្ឋយអភចរន ក៏អាចឆែង

ចូលភៅកន ុងការផ្គរ់ផ្គង់អាហារបានផ្ងដែរ។ 

កត្មិរអរ់ភអាន ឬដែនកាំណរ់សុវរែ ិោព 

ដែលបានកាំណរ់ចាំភពាោះសារធារុគីមីទ ាំង

ភនោះ ត្រូវបានកាំណរ់តាមរយៈការវាយរច្មែ

ហានិភ័យភដ្ឋយដផ្អកភលើការសិកាអាំពីកត្មិរ

ជារិពុល និងការបា ន់ត្រមាណអាំពីកា 

រររភិោគ។ 

 

ត្រូវដរភត្រើត្បាស់សារធារុរដនែមកន ុងអាហារ 

និងសារធារុរដនែមពណ៌ ភដ្ឋយអនុភលាម

តាមរទរបញ្ារែ ិសហព័នធសដ ីពីអាហារឬ 

សារធារុរដនែមពណ៌ ភសចកដ ីជូនែាំណឹងអាំពី

ការរ ោះពាល់អាហារដែលកាំពុងត្ររិររែ ិ ឬ

កត្មិរភលើកដលងនិយរកមម។ រទរបញ្ា រែ ិ 

ភសចកដ ីជូនែាំណឹង និងការភលើកដលងដររ

ភនោះ ជាទូភៅមានរីដផ្នកគឺ៖ អរែសញ្ញា ណច្ន

សារធារុ លកខណៈជាក់លាក់ ែូចជាោពសុទធ 

ឬលកខណៈររូ និងដែនកាំណរ់ភលើលកខខណឌ

កន ុងការភត្រើត្បាស់។ ភែើមបីឱ្យការភត្រើត្បាស់សារ

ធារុរដនែមពណ៌ ឬសារធារុរដនែមកន ុង

អាហារ មានោពអនុភលាម ការភត្រើត្បាស់

ភនោះត្រូវដរភគ្មរពតាមលកខណៈវនិិចឆ ័យទាំង

រី។  

ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2021 

ផលិរផល “ធមមជារិ” ឬ “សររីាងគ” មិនត្រវូ
បានអនុញ្ញា រដោយសវ ័យត្បវរតិសត្ាប់ដត្បើ
ជាដត្រឿងផសអំាហារដទ 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=170
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=170
https://www.fda.gov/food/

