
អ្នកទទួលបន្ទ ុក ត្រវូតរអាចពណ៌នាអ្ំពី

ធារុបង្កអាតលកហ្ស ីចំណីអាហារចម្បង្ ន្ិង្

រោគសញ្ញា តែលធារុបង្កអាតលកហ្ស ី 

ចំណីអាហារចម្បង្អាចបង្ករ ើង្រៅរលើ

បុគគលតែលងាយរញោ ចតែលមាន្ត្បរិកម្ម  

អាតលកហ្ស ី។ 

 

រោង្តាម្បណ្ដា ញ Food Allergy & 

Anaphylaxis Network ត្បជាជន្អារម្រកិ

មាន ក់កន ុង្ចំរណ្ដម្ 25 នាក់ោយការណ៍ថា 

មាន្អាតលកហ្ស ីចំណីអាហារ រញជន្ីយដ្ឋា ន្

នានាទំន្ង្មាន្ការរកើន្រ ើង្ចំនួ្ន្ 

អ្រិថិជន្តែលរត្ម្ូវអាហារពិរសស (http://

www.foodallergy.org/section/welcoming-

guests-with-with-food-allergies)។  

 

អាហារចំនួ្ន្ត្រំបីម្ុខ រំណ្ដង្ឱ្យ 90% នន្

ត្បរិកម្មអាតលកហ្ស ីចំណីអាហារទងំ្អ្ស់។ 

អាហារទងំ្រនាោះរមួ្មាន្៖ 

1. ទឹករដ្ឋោះរោ (ឧ. បឺរ ោ៉ា អ្ ួ  ឈីស  

សូកូឡាទឹករដ្ឋោះរោ ការរ៉េម្ ន្ិង្បតង្ែម្) 

2. ស ុរ (ត្គប់ោ៉ា ង្តែលលាយស ុរ) 

3. សតណា កែី 

4. ត្ោប់តលែរឈើ (ឧ. វ៉េលណ្ដរ់ អាល់ម្៉ាុន្ 

រៅឡាក់ ត្ោប់ស្វា យចន្ទ ី ត្ោប់រកីោយ 

ន្ិង្ភីកាន្) 

5. ត្រី (ឧ. ត្រីអ្ណ្ដា រតកក ត្រីស្វម្៉ាុង្ ត្រី

រស ន្ិង្ត្រីម្័ររុយ) 

6. សរាទឹកមាន្សំបក (ឧ. កាា ម្ បង្កង្ 

ន្ិង្បងាគ ) 

7. ត្សូវស្វលី (ឧ. ន្ំប័ុង្ រម្ៅ រម្ៅខាប់ 

(roux) ករម្ទចនំ្បុ័ង្ បតង្ែម្ ែុំស ុប 

ន្ិង្រត្គឿង្បតន្ែម្រសជារិមួ្យចំនួ្ន្) 

ន្ិង្ 

8. សតណា ករសៀង្ (ឧ. រៅហ ូ  ន្ិង្ 

ទឹកសុីអ្ុីវ)។ 

 

ត្បរភទអាហារតែលរត្ោោះថាន ក់រមួ្មាន្ 

បតង្ែម្ ទឹកត្ជលក់ ស្វឡាែរត្ចើន្ម្ុខ អាហារ

ប ូ រហា  អាហារបំពង្ ន្ិង្អាហារតែលមាន្

រត្គឿង្ល្រំត្ចើន្មុ្ខ។  

 

អាតលកហ្ស ីចំណីអាហារ អាចជាការរកែ ើយរប

ោ៉ា ង្ធ្ងន្់ធ្ងរចំរ ោះការបររិញគចំណីអាហារ 

ឬស្វរធារុបតន្ែម្កន ុង្អាហារមួ្យចំនួ្ន្។ 

ចំរ ោះអ្នកតែលងាយរញោ ច ត្បរិកម្មរន្ោះ

អាចរកើររ ើង្កន ុង្រយៈរពលប៉ាុនាម ន្នាទី ឬ

ប៉ាុនាម ន្រមា៉ា ង្ រហើយរោគសញ្ញា អាចមាន្ចាប់

ពីកត្ម្ិរត្ស្វលរហូរែល់កត្ម្ិរតែលគំោម្

កំតហង្ែល់អាយុជីវរិ។ ត្បរិកម្មអាតលកហ្ស ី

អាចរមួ្មាន្ កន្ទ លួត្កហម្ តសបករ ើង្

ត្កហម្ ឬកន្ទ លួរមាស់ អារម្មណ៍ររសើប ឬ

រមាស់កន ុង្មារ់ ម្ុខ អ្ណ្ដា រ ឬរហើម្ 

បបូរមារ់ កអ រួ ន្ិង្/ឬ ោគរសូ ចុកមួ្លរ ោះ 

កែក ឬពិរកែកែរង្ហ ើម្ វលិមុ្ខ និ្ង្/ឬ  

ធ្ីង្រធាង្ រហើម្បំពង្់ក ន្ិង្បំពង្់សំរ ង្ 

ត្ពម្ទងំ្ពិរកែកែរង្ហ ើម្។ ត្បសិន្របើអ្នក

ករ់សមាគ ល់រ ើញថាមាន្ត្បរិកម្ម សូម្ជូន្

ែំណឹង្ែល់អ្នកត្គប់ត្គង្។ 

 

ត្បសិន្របើអ្រិថិជន្សែ ិរកន ុង្ស្វែ ន្ញព

លំរកខាែ ំង្ សូម្ទូរសពទរៅរលខសរគងាគ ោះ

បនាទ ន្់ 911 ន្ិង្រៅជាមួ្យអ្រិថិជន្រហូរ

ទល់តរជំនួ្យម្កែល់។  

ចំព ោះមនុស្សមួយចំនួន គ្រាន់តែបរមិាណ

ែិចែួចបំផុែននធាែុបង្កអាតែកហសស ៊ីកន ុង្

អាហារ ក៏អាចបង្កឱ្យមានគ្របែិកមមអាតែកហសស ៊ី

បានតែរ។ 

ធាែុបង្កអាតែកហសស ៊ី  

ឯកស្វរព័រម៌ាន្អ្ំពីត្កម្ចំណីអាហារ #7 
ត្បការ តែលអ្ន ក គួ រយល់ែឹង្ អំ្ពី ត្កម្   

www.healthoregon.org/

foodsafety  

កម្ម វធីិ្បងាក រជំងឺ្កែង្តាម្អាហារ  

OAR 333-150-0000 ជំពូកទ៊ី  

1-201.10(B); 2-102.11(C)(9);  

3-602.11 (B)(5) 
 

1-201.10(B) 
"ធារុបង្កអាតលកហ្ស ីចំណីអាហារ

ចម្បង្" មាន្ន័្យថាជា៖ 

(a) ទឹករដ្ឋោះរោ ស ុរ ត្រី (ែូចជា

ត្រីរស ត្រីអ្ណ្ដា រតកក ត្រីម័្ររុយ 

និ្ង្រមួ្ទងំ្សរាទឹកមាន្សំបករងឹ្

ែូចជា កាា ម្ បង្កង្ ឬបងាគ ) ត្ោប់

តលែរឈើ (ែូចជា អាល់ម្៉ាុន្  

ភីកាន្ ឬវ៉េលណ្ដរ់) ត្សូវស្វលី 

សតណា កែី និ្ង្សតណា ករសៀង្ ឬ 

(b) រត្គឿង្ល្ចំំណអីាហារតែលមាន្

លទ ុកត្បូររអីុ្ន្រន្ម្កពីអាហារ

តែលរន្បញ្ញា ក់រៅកន ុង្ 

កថាខណឌ រង្ (1)(a) នន្តលនកនិ្យម្

ន័្យរន្ោះ។ 

 

2-102.11(C)(9) 
ការពណន៌ាអំ្ពអីាហារតែលរន្

កំណរ់អ្រាសញ្ញា ណថាជាធារុបង្ក

អាតលកហ្ស ចំីណីអាហារចម្បង្ និ្ង្

រោគសញ្ញា តែលធារុបង្កអាតលក

ហ្ស ីចំណអីាហារចម្បង្អាចបង្ក

រ ើង្រៅរលើបុគគលតែលងាយរញោ ច

តែលមាន្ត្បរិកម្ម 

អាតលកហ្ស ី។ Pf 

 

3-602.11(B)(5) 
រ ម្ ោះត្បភពអាហារសត្មាបធ់ារុ

បង្កអាតលកហ្ស ីចំណអីាហារចម្បង្

តែលមាន្រៅកន ុង្អាហារ រលើក

តលង្តរត្បភពអាហាររនាោះគឺជា

តលនកមួ្យតែលមាន្ត្ស្វប់នន្រ ម្ ោះ

រត្គឿង្ល្ ំក់ព័ន្ធជាទូរៅ ឬ 

ធ្ម្មតា (ចូលជាធ្រមាន្រៅនថងទី  

1 តខម្កោ ឆ្ន ំ 2006)។ Pf 

 

ពហែុផែស្ុខភាពសាធារណៈ៖ 

អាតលកហ្ស ីចំណអីាហារ គឺជា

ត្បរភទត្បរិកម្មជាក់លាក់មួ្យ

តែល ក់ព័ន្ធនឹ្ង្ត្បព័ន្ធ

ការ រោង្កាយ។ ោង្កាយលលិ

រអ្ង់្ទីករចំរ ោះចំណអីាហារ។ 

រៅរពលតែលចំណអីាហារជាក់

លាក់មួ្យត្រវូរន្រំលាយ និ្ង្

ញា ប់ខល នួ្ជាមួ្យនឹ្ង្អ្ង់្ទីករ 

បុគគលរនាោះមាន្ត្បរិកម្មអាតល

កហ្ស ី។  

តខវចិឆ ិកា ឆ្ន ំ 2014  

http://www.foodallergy.org/section/welcoming-guests-with-with-food-allergies
http://www.foodallergy.org/section/welcoming-guests-with-with-food-allergies
http://www.foodallergy.org/section/welcoming-guests-with-with-food-allergies


 

អាតែកហសស ៊ីចំណ៊ីអាហារ  
អ្វ ៊ីតែែអ្នកគ្រែវូែងឹ្  

មនុស្សរាបល់ាននាកម់ានអាតែកហសស ៊ីចណំ៊ីអាហារតែែអាចមានកគ្រមែិចាប់

ព៊ីគ្រសាែរហូែែែ់កគ្រមែិតែែគំរាមកំតហង្ែែ់អាយុជ៊ីវែិ។ 

ធាែុបង្កអាតែកហសស ៊ីចំណ៊ីអាហារទូពៅបំផុែ 

ស្តណែ កែ៊ី  គ្រាប់តផែព ើ គ្រែ៊ី ស្ែវទឹកមានសំ្បក 

ស្ ុែ ទឹកព ោះពា គ្រសូ្វសាែ៊ី ស្តណែ កពស្ៀង្ 

សូ្មទុកឱ្យព ញ្ៀវជាអ្នកព វ្ ើការស្ពគ្រមចចិែតតែែតផែកពែើព័ែ៌មានគ្រគប់គ្រាន់ព យខល នួឯង្ជានិចច។  

ពៅពពែតែែព ញ្ៀវគ្របាប់អ្នកថា មានបុគគែណាមាន ក់ពៅកន ុង្ពិ ៊្ីជប់ពែៀង្របស់្ាែ់តែែមាន

អាតែកហសស ៊ីចំណ៊ីអាហារ សូ្មអ្នុវែតតាម R ទងំ្បួនែូចខាង្ពគ្រកាម៖ 

Refer (បញ្ជ នូ) កា ីររម្ភអំ្ពីអាតលកហ្ស ីចំណីអាហាររៅកាន់្អ្នកត្គប់ត្គង្តលនក ឬអ្នកទទួលបន្ទ ុក។  

Review (គ្រែួែពិនិែយ) អាតលកហ្ស ីចំណីអាហារជាមួ្យអ្រិថិជន្ និ្ង្ពិនិ្រយរម្ើលស្វែ ករត្គឿង្ល្។ំ 

Remember (ចង្ចា)ំ កន ុង្ការពិនិ្រយរម្ើលនី្រិវធីិ្ររៀបចំអាហារ រករម្ើលការប៉ាោះ ល់កែង្ោន តែលអាចរកើរមាន្។ 

Respond (ព ែ្ ើយែប) រៅនឹ្ង្អ្រិថិជន្ និ្ង្ជត្មាបអ្រិថិជន្អំ្ពលីទធលលតែលអ្នករករ ើញ។ 

គ្រប្ពននការប ោះ ែ់ ែ្ង្ាន ៖  

ខាែ ញ់ចម្ែ ិន្អាហារ ការខាទ រ ន្ិង្ចំហាយរចញពីការចម្ែ ិន្អាហារ។ 

អាហារតែលលទ ុកធារុបង្កអាតលកហ្ស ី រៅប៉ាោះ ឬម្កប៉ាោះជាមួ្យនឹ្ង្អាហារតែលោម ន្ស្វរធារុអាតលកហ្ស ី  

(ឧ. ន្ំមា៉ា ហា ីន្តែលមាន្ត្ោប់តលែរឈើ ប៉ាោះជាមួ្យនំ្មា៉ា ហា ីន្តែលោម ន្ត្ោប់តលែរឈើ)។ 

បរកិាា រអាហារនានាតែែពគ្របើគ្របាស់្ស្គ្រមាប់ការតកនចនអាហារតែែាម នសារធាែុអាតែកហសស ៊ី គ្រែវូតែលាង្ស្មាែ ែ និង្ស្មាែ ប់ពមពរាគ

ឱ្យស្ពវមុនពពែពគ្របើគ្របាស់្។ 

សមាភ រៈរត្បើត្រស់ទងំ្អ្ស់ (ឧ. ស្វែ បត្  កាំបិរ តវកកូរ ររង្កៀប) ត្ជញ់ ចាន្ ឆ្ន  ំខទ ោះ ថាស នលទររៀបចអំាហារ។  

ចគងាក ន្បំពង្ ន្ិង្ចគងាក ន្អាំង្។  

លាង្សមាែ រនែ ន្ិង្ផ្លែ ស់បដ រូរត្ស្វម្នែបនាទ ប់ពីចាប់កាន្់ធារុបង្កអាតលកហ្ស ីចំ 

ណីអាហារតែលអាចមាន្។  

គ្របសិ្នពបើព ញ្ៀវមានគ្របែិកមមអាតែកហសស ៊ី សូ្មទូរស្ពទពៅកាន់

ពែខស្ពគ គ្ ោះបនាទ ន ់911 និង្ជូនែំណឹង្ែែ់គណៈគ្រគប់គ្រគង្។  
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