
អាហារពីសត្វដូចជាសាច់ បសុបក្សី ត្ត្ី 

សត្វទឹក្មានសំបក្ និងស ុត្ នៅនពល

បរនិោគទងំនៅ ឬមនិទន់ឆ្អនិ 

ជួនកាលមានផ្ទ ុក្វរុីស នងិបាក្់នត្រដីដល

នត្រោះថ្នា ក្់ ដដលអាចបងកហានភិ័យឱ្យ

នក្ើត្ជំងឺឆ្លងតាមអាហារ។ ក្ុមារតូ្ចៗ ស្តសរ ី

មានផ្ផ្ៃន ោះ មនុសសចាស់ និងអ្ាក្ដដល

មានត្បព័នធការ ររាងកាយចុោះនសោយ 

គឺងាយរងនត្រោះជាខ្ល ំង។  

 

 វនិនអ្មម័យចំីីអាហារផ្នរដ  

Oregon ត្ត្មូវឱ្យមានការផ្ដល់ឱ្វាទ

ដល់អ្ត្ិថិជនជាសំនីរ នដើមបនីម

ថ្ន អ្ត្ិថិជនទងំអ្ស់ទទួលបាន

ដំីឹងអ្ំពីហានិភ័យដដលនក្ើនន ើង

ក្ន ុងការបរនិោគអាហារពីសត្វដដល

នៅ ឬមិនទន់ឆ្អ ិន។ ការផ្ដល់ឱ្វាទ

ដល់អ្ត្ិថិជនមានពីរដផ្ាក្៖  

ការចេញផ្សាយ និងការដាស់ច ឿន។ 

 

ការចេញផ្សាយ គឺជារបាយការី៍ជា

លាយលក្ខី៍អ្ក្សរដដលក្ំីត្់ 

អ្ត្រសញ្ញា ីចាស់លាស់អ្ំពីអាហារពី

សត្វ ដដលជាអាហារ (ឬអាចបញ្ញា ទិញ

ទងំ) នៅ ឬមិនទនឆ់្អ ិន ឬដដលមាន

ផ្ទ ុក្នត្គឿងផ្សដំដលនៅ ឬមិនទន់ឆ្អ ិន។ 

ការនចញផ្ោយត្ត្ូវដត្រមួបញ្ច លូ៖  

• នសចក្ដ ីពី៌មអ្ំពីអាហារបានមក្ពី

សត្វដូចជា "អ្យសៃ ័រដដលមានសំបក្

ដត្មាខ ង (អ្យសៃ ័រនៅ)" "សាឡាដសីុសា

ជាមួយស ុត្នៅ" និង "ហាបឺំន គ្ ើ (ដដល

អាចចមអ ិនោល មៗនៅនពលក្មមង់)" 

ឬ…  

• ការក្ំីត្់អ្ត្រសញ្ញា ីអាហារបាន

មក្ពីសត្វនោយោក្់សញ្ញា ផ្កក យ (*) 

នលើពួក្វាឱ្យនមើលនៅនលសនោងដដល

ដថលងថ្ន អាហារទងំននោះត្ត្ូវបានផ្ដល់

ជូនទងំនៅនៅ ឬមិនទនឆ់្អនិ ឬ

មានផ្ទ ុក្នត្គឿងផ្សដំដលនៅ ឬមនិ

ទន់ឆ្អ ិន 

ការដាស់ច ឿន គឺជានសចក្ដ ីដថលងជា

លាយលក្ខី៍អ្ក្សរអ្ំពីហានិភ័យសុសោព

ពីការទទួលទនអាហារពីសត្វដដលនៅ ឬ

មិនទន់ឆ្អ ិន។ ការោស់នត្ឿនត្ត្ូវដត្មាន

ការោក្់សញ្ញា ផ្កក យនលើ‑អាហារបានមក្ពី

សត្វដដលទមទរឱ្យមានការនចញផ្ោយ

នៅឯនលសនោង ដដលដថលងថ្ន៖ 

 

• “ការទទួលទនសាច់ បសុបក្សី នត្គឿង

សមុត្ទ សត្វទឹក្មានសំបក្ ឬស ុត្ 

ដដលនៅ ឬមិនទនឆ់្អ ិន អាចបនងក ើន

ហានិភ័យនក្ើត្ជំងឆឺ្លងតាមអាហារ

ដល់អ្ាក្” ឬ 

• “ការទទួលទនសាច់ បសុបក្សី 

នត្គឿង‑សមុត្ទ សត្វទឹក្មានសំបក្ ឬ

ស ុត្ដដលនៅ ឬមិនទន់ឆ្អនិ អាច

បនងក ើនហានិភ័យនក្ើត្ជំងឆឺ្លងតាម

អាហារដល់អ្ាក្ ជាពិនសសនបើអ្ាក្មាន

បញ្ញា សុសោពមួយចំនួន” ឬ 

 

ការផ្សដល់ឱវាទដល់អ ថិិជន  

ឯក្សារព័ត្៌មានអ្ំពីត្ក្មចំីីអាហារ #6 
ត្បការ ដដលអ្ា ក្ គួ រយល់ដឹង អំ្ពី ត្ក្ម   

www.healthoregon.org/

foodsafety  

ក្មម វធីិបងាក រជំងឺឆ្លងតាមអាហារ 

OAR 333-150-0000  

ជំពូកទី 3-603.11(A) 
(A) នលើក្ដលងដត្មានបញ្ញា ក្់នៅក្ន ុង  

3-401.11 (C) និងក្ថ្នស ឌី រង ¶ 3-401.11(D) 

(4) និងនៅនត្កាម ¶ 3-801.11(C) ត្បសិននបើ

អាហារពីសត្វដូចជា សាច់នរ ស ុត្ ត្ត្ី សាច់

នចៀម ទឹក្នោោះនរ សាច់ត្ជកូ្ បសុបក្សី ឬសត្វ

ទឹក្មានសំបក្ ត្ត្វូបានផ្ដល់នសវាក្មម ឬលក្់

ទងំនៅនៅ មិនទន់ឆ្អ ិន ឬក្៏មិនបានដក្ផ្ចា

នដើមបីក្មាា ត្់ោា ក្់ងារបងកជំងឺ ទងំក្ន ុងទត្មង់

ដដលអាចបរនិោគបានោល ម ឬនធវ ើជានត្គឿង

ផ្សនំៅក្ន ុងអាហារដដលអាចបរនិោគបានោល ម

នផ្សងនទៀត្ នមោះអ្ាក្កាន់លិសិត្អ្នុញ្ញា ត្ ត្ត្វូ

ដត្ជូនដំីឹងដល់អ្ត្ិថិជនអ្ំពីការនក្ើនន ើង

ហានិភ័យគួរឱ្យក្ត្់សមាគ ល់ក្ន ុងការបរនិោគ

អាហារទងំននោះ តាមរយៈការនចញផ្ោយ និង

ការោស់នត្ឿន ដូចដដលបានក្ំីត្់នៅក្ន ុង 

¶¶ (B) និង (C) ផ្នដផ្ាក្ននោះ នោយនត្បើត្បាស់

សិត្រប័ ណី  ឱ្វាទបិទនលើទូលក្់អាហារឆ្អ ិនត្សាប់

ឬនលើមុឺនុយ របាយការី៍នៅនលើសាល ក្ ប ណី

បញ្ឈរនលើត្ុ ផ្កៃ ងំត្បកាស ឬតាមមនធោបាយ

ជាសំនីរដដលមានត្បសិទធោពនផ្សងនទៀត្។ Pf 

(B) ការនចញផ្ោយត្ត្វូរមួបញ្ច លូនូវ៖ 

(1) នសចក្ដ ីពី៌មអ្ំពីអាហារបានមក្ពីសត្វ

ដូចជា "អ្យសៃ ័រដដលមានសំបក្ដត្មាខ ង  

(អ្យសៃ ័រនៅ)" "សាឡាដសុីសាជាមួយស ុត្នៅ" 

និង "ហាំបឺន គ្ ើ (ដដលអាចចមអ ិនោល មៗនៅ

នពលក្ុមមង់)" Pf ឬ 

(2) ការក្ំីត្់អ្ត្រសញ្ញា ីផ្នអាហារបានមក្

ពីសត្វនោយោក្់សញ្ញា ផ្កក យនលើពួក្វាឱ្យនមើល

នៅនលសនោងដដលដថលងថ្ន អាហារទងំននោះ

ត្ត្វូបានផ្ដល់ជូនទងំនៅនៅ ឬមិនទន់ឆ្អ ិន 

ឬមានផ្ទ ុក្ (ឬអាចផ្ទ ុក្) នត្គឿងផ្សដំដលនៅ ឬ

មិនទន់ឆ្អ ិន។ Pf 

(C) ការោស់នត្ឿន ត្ត្វូរមួបញ្ច លូការោក្់សញ្ញា

ផ្កក យនលើអាហារបានមក្ពីសត្វដដលត្ត្មូវឱ្យ

មានការនចញផ្ោយនៅឯនលសនោង ដដល

ដថលងថ្ន៖ 

(1) ទក្់ទងនឹងសុវត្ថ ិោពផ្នអាហារទងំននោះ 

ព័ត្៌មានជាលាយលក្ខី៍អ្ក្សរអាចផ្ដល់ជូន

តាមការនសា ើសុំ Pf 

(2) ការទទួលទនសាច់ បសុបក្សី  

នត្គឿងសមុត្ទ សត្វទឹក្មានសំបក្ ឬស ុត្ 

ដដលនៅ ឬមិនទន់ឆ្អ ិន អាចបនងក ើនហានិ

ភ័យនក្ើត្ជំងឺឆ្លងតាមអាហារដល់អ្ាក្ Pf ឬ 

(3) ការទទួលទនសាច់ បសុបក្សី  

នត្គឿងសមុត្ទ សត្វទឹក្មានសំបក្ ឬស ុត្ដដល

នៅ ឬមិនទន់ឆ្អ ិន អាចបនងក ើនហានិភ័យ

នក្ើត្ជំងឺឆ្លងតាមអាហារដល់អ្ាក្ ជាពិនសស

នបើអ្ាក្មានបញ្ញា សុសោពមួយចំនួន។ Pf 

ចេ ុផ្សលសុខភាពសាធារណៈ៖ 

អាហារបានមក្ពីសត្វដដលមិនឆ្លង

កាត្់ការក្នដដ រមាា ប់នមនរាគត្គប់ត្រន់ 

បងកហានិភ័យដល់អ្ត្ិថិជន នោយសារ

ដត្ពួក្វាមានផ្ទ ុក្នូវោា ក្់ងារជីវសាស្តសរ

ដដលបងកជំងឺឆ្លងតាមអាហារ។ នរល

បំីងផ្នការផ្ដល់ឱ្វាទ គឺនដើមបីនម

ថ្ន អ្ត្ិថិជនទងំអ្ស់ទទួលបាន

ដំីឹងអ្ំពីហានិភ័យដដលនក្ើនន ើង

ក្ន ុងការបរនិោគអាហារពីសត្វដដលនៅ 

ឬមិនទន់ឆ្អ ិន។  ដសវចិឆ ិកា ឆ្ា ំ 2014 

rebecca
Line
check alignment



• “ទក្់ទងនឹងសុវត្ថ ិោពផ្នអាហារទងំ

ននោះ ព័ត្៌មានជាលាយលក្ខី៍អ្ក្សរអាច

ផ្ដល់ជូនតាមការនសា ើសុំ” 

 

ការផ្ដល់ឱ្វាទដល់អ្តិ្ថិជន អាចត្ត្វូបាន

បងាា ញតាមរយៈការនត្បើត្បាស់សិត្រប័ ណី  ឱ្វាទ

បិទនលើទូលក្់អាហារឆ្អ ិនត្សាប់ឬនលើមុឺនុយ 

នសចក្ដ ីដថលងនៅនលើសាល ក្ ប័ ណី បញ្ឈរនលើត្ុ 

ផ្កៃ ងំត្បកាស ឬតាមមនធោបាយជាសំនីរ 

ដដលមានត្បសិទធោពនផ្សងនទៀត្។ 

 

សម្គា ល់៖ ត្បសិននបើអ្ាក្មិនអាចផ្ដល ់

ឯក្សារជូនអ្ាក្ត្តួ្ត្ពិនិត្យសុសោពក្ន ុង

មូលោ នរបស់អ្ាក្ ដដលថ្ន បនៃោះសាច់នរ

អាំងដដលផ្ដល់ជូន គឺជាសាច់ដុំមូលសាច់នរ

សុទធត្សស់ នមោះអ្ាក្ត្ត្វូដត្ផ្ដល់នូវឱ្វាទដល់

អ្តិ្ថិជន។ 

 

មានការរមួផ្សរំា មួយចំនួនរវាងការនចញ

ផ្ោយ និងការោស់នត្ឿនដដលអាចយក្មក្

នត្បើត្បាស់បាន។ ឧទ្រី៍ដដលបងាា ញខ្ង

នត្កាមននោះ គឺត្រន់ដត្ជាជនត្មើសមួយចំនួន

ប ុន ណ្ ោះ។  

 

ឧទាេរណ៍អំពីប្រចេទអាហារដដលនឹង ប្រូវ

ឱយម្គនការផ្សដល់ឱវាទដល់អ ិថិជន៖ 

ស ុ ចៅ 

• ទឹក្សាឡាដ ឬទឹក្ត្ជលក្់ដូចជា ្ូ ង់

នដស ឬសុីសា ដដលនធវ ើជាមួយស ុត្ក្ន ុង

សំបក្ ឬស ុត្ចមអ ិននៅជ័រននា   

• នំផ្ផ្នមើដរង នំភូឌិញនិងទឹក្គូសារ ដមួយ

ចំនួន នំមូស ត្សានអ្ចីក្់  

• មា យ ូ នីស “ចាប់នផ្ដើមពីដំបូង”  

• ទឹក្អាយអូ្លី  

• នំទីរា៉ា មីស ូ   

 

សាេ់ចៅ ឬរិនសូវឆ្អ ិន 

• ហំាបឺន គ្ ើ ដដល “ឆ្អ ិនលមម នសៃ ើរឆ្អ ិន មិន

សូវឆ្អ ិន”  

• ការបា ឈីអូ្  

• បនៃោះសាច់ថ្នថ្ននរ៉ា  

• បនៃោះសាច់អាំងផ្ុយ (នោត្ ចាក្់ខ្ដ ឬ

ចាក្់មជ ុល) 

 

ស វទឹកម្គនសំរកអរបូ រខយងដដលចៅ  

ឬរិនទាន់ឆ្អ ិន  

 

ការផ្សដល់ឱវាទដល់អ ថិិជន ( ) 

ក្មម វធីិបងាក រជំងឺឆ្លងតាមអាហារ 

    

ប្ ីចៅ  

• ស ូ សុី  

• សុីវនីឆ្  

• ការបា ឈីអូ្ត្តី្ធូ្  

• ពងត្ត្ី  

• បនៃោះត្ត្ីសាម ុងត្បឡាក្់  

 

សម្គា ល់៖ អ ថរទអំពីការផ្សដល់ឱវាទដល់ 

អ ិថិជន គួរដ ចប្រើប្ាស់ភាសាដូេគ្នា ចៅ

នឹងភាសាដដលចប្រើសប្ម្គរ់ធា ុននរុ៉ឺនុយ 

និងម្គនទំេំអកសរ ូេរំផុ្ស  11 ចៅចលើរុ៉ឺ

នុយដដលកាន់នឹងនដ ឬរ័ណណ រញ្ឈរចលើ ុ។ 

 

សត្មាប់ព័ត្៌មានបដនថម សូមនមើលឯក្សារ

របស់ FDA “នសចក្ដ ីដីមំអ្ំពីការអ្នុវត្រ

ចំន ោះបទបបញ្ា ត្រ ិក្ន ុងការផ្ដល់ឱ្វាទដល់ 

អ្តិ្ថិជនផ្នត្ក្មចំីីអាហាររបស់ FDA”។  

 

 

ឧទាេរណ៍ A 

ការចេញផ្សាយជាការពណ៌នា /  

ការដាស់ច ឿនចៅឯចលខចោង៖ 

 

មុឺនុយ 

សាឡាដនមចុងនៅ 

សាឡាដនអ្ពី្រ 

សាឡាដសុីសា (មានស ុត្នៅ)* 

 

(នៅដផ្ាក្ខ្ងនត្កាមផ្នទំព័រ) 

*ការទទួលទនសាច់ បសុបក្សី នត្គឿងសមុត្ទ 

សត្វទឹក្មានសំបក្ ឬស ុត្ដដលនៅ ឬមិនទន់

ឆ្អ ិន អាចបនងក ើនហានិភ័យនក្ើត្ជំងឺឆ្លងតាម

អាហារដល់អ្ាក្ ជាពិនសសនបើអ្ាក្មានបញ្ញា

សុសោពមួយចំនួន។  

ឧទាេរណ៍ B 

ការចេញផ្សាយ និងការដាស់ច ឿនចៅឯ

ចលខចោង៖ 

 

មុឺនុយ 

ហំាបឺន គ្ ើ* 

ឈីសបឺន គ្ ើ* 

បឺន គ្ ើសាច់ត្ជកូ្បីជាន់* 

 

(នៅដផ្ាក្ខ្ងនត្កាមផ្នទំព័រ) 

* ហំាបឺន គ្ ើ គឺចមអ ិនោល មៗនៅនពលក្ុមមង់។ 

ការទទួលទនសាច់ បសុបក្សី នត្គឿងសមុត្ទ 

សត្វទឹក្មានសំបក្ ឬស ុត្ដដលនៅ ឬមិន

ទន់ឆ្អ ិន អាចបនងក ើនហានិភ័យនក្ើត្ជំងឺឆ្លង

តាមអាហារដល់អ្ាក្។  

ឧទាេរណ៍ C 

ការចេញផ្សាយជាការពណ៌នា / ការ

ដាស់ច ឿនចៅចលើខិ តរ័ណណ ៖ 

 

មុឺនុយ 

អ្យសៃ ័រដដលមានសំបក្ដត្មាខ ង  

(អ្យសៃ ័រនៅ)* 

 

(នៅដផ្ាក្ខ្ងនត្កាមផ្នទំព័រ) 

*ទក្់ទងនឹងសុវត្ថ ិោពផ្នអាហារទងំននោះ 

ព័ត្៌មានជាលាយលក្ខី៍អ្ក្សរអាចផ្ដល់ជូន

តាមការនសា ើសុំ។  

ដសវចិឆ ិកា ឆ្ា ំ 2014 


