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<សសចក្សដ ីស ដ្ ើម្> 

 

សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សាស ើម្បីការម្របឡងវាស់សទ ង់សម្ត្ថភាពបសចេក្សសទស 

ឧសាហក្សម្ម្ ិត្សម្ររឿងបរសិភារ ជាែល ឹម្សារខែនាំអាំពីចាំសែោះ ឹងនិងសម្ត្ថភាព 

បសចេក្សសទសមូ្ ដ្ឋា នខ  ចាំ ច់សម្រាប់ការស វ្ ើការងារសៅក្សន ុងឧសាហក្សម្ម្ ិត្សម្ររឿ

ងបរសិភារ(សោងចម្រក្សចាំែីអាហារជាស ើម្)សម្រកាម្ទម្រម្ង់ជាសម្ត្ថភាពបសចេក្សសទសជាក្ស់

លាក្ស់ស ែ1។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ភាសាជប៉ាុនខ  ម្រត្ូវ នសម្របើម្រ ស់សៅក្សន ុងសសៀវសៅអត្ថបទ

សនោះក៏្សសុទធសឹងជាពាក្សយខ  ចាំ ច់សម្រាប់ការស វ្ ើការងារសៅក្សន ុងវសិ័យឧសាហក្សម្ម្ ិ

ត្សម្ររឿងបរសិភារ(សោងចម្រក្សចាំែីអាហារជាស ើម្)្ងខ រ។ 

*សម្ររឿងបរសិភារសាំសៅសៅស ើសេសជជៈនិង្ ិត្្ អាហារ។ 

 

សៅក្សន ុងសសៀវសៅអត្ថបទសនោះ ានការខែនាំអាំពីចាំសែោះ ឹងនិងសម្ត្ថភាពបសចេក្សសទ

សមូ្ ដ្ឋា នជាស ើម្ខ  ចាំ ច់សម្រាប់ការបាំសពញការងារ ប៉ាុខនែ  អាចានក្សរែីខ  

ែល ឹម្សារាន ក្សខែៈែុសខបលក្សពីវន័ិយជាស ើម្សៅទីក្សខនលងការងារខ  អនក្ស 

បាំសពញការងារជាក់្សខសដង។ ស ោះជាការរិត្ជាមូ្ ដ្ឋា នាន ក្សខែៈ ូចគ្នន ក្ស៏សដ្ឋយ  

ក្ស៏រសបៀបអនុវត្ែអាចនឹងែុសគ្នន សៅតាម្ទីក្សខនលងការងារនីមួ្យៗ។ ក្សន ុងក្សរែីខបបសនោះ

 សូម្អនក្សអនុវត្ែសៅតាម្វន័ិយសៅទីក្សខនលងការងាររបស់អនក្ស។ 
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<ាត្ិកា> 

 

ជាំពូក្សទី1 ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នអាំពីសុវត្ថ ិភាពចាំែីអាហារនិងការម្ររប់ម្ររងរុែភាព 

1. សហត្ុអវ ី នជាសុវត្ថភិាពចាំែីអាហារានសារៈសាំខាន់? 

2. ទិ ាភាព ាំងមូ្ ស ើម្បី ដ្ ់អាហារម្របក្សបសដ្ឋយសុវត្ថ ិភាព 

3. ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា ន ក់្សទងនឹងការពុ អាហារ 

4. សគ្ន ការែ៍ ាំង3សៅក្សន ុងការបងាា រការពុ អាហារ 

5. ក្សតាែ  ាំង3ខ  ស វ្ ើសអាយសម្សោរបងាការពុ អាហារសក្សើនសឡើង 

  (1) សីត្ុែហភាព 

  (2) ជាត្ិទឹក្ស 

  (3) ជីវជាតិ្ 

6 .  ការម្ររប់ម្ររងសីត្ុែហភាពនិងសព សវលាស ើម្បីទប់សាា ត្់ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្

សោរ 

   (1) សីត្ុែហភាពនិងសព សវលាានទាំនក្ស់ទាំនងសៅក្សន ុងការសក្សើនសឡើងថ្ន

សម្សោរ 

   (2) បញ្ហហ ្សិត្ 

   (3) សៅក្សន ុងការ្ ិត្ចាំែីអាហារ ការម្ររប់ម្ររងសីត្ុែហភាពនិងសព សវលា

ានសារៈសាំខាន់  

 

ជាំពូក្សទី2 ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងអនម្័យទូសៅ 

1. ចាំែុចអនុវត្ែសៅមុ្នសព ចូ ក្សន ុងទីក្សខនលងការងារ 

(1) ការម្ររប់ម្ររងសុែភាពនិងការម្ររប់ម្ររងអនម្័យ 

(2) អាំពីការសសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ 

(3)  ងរុញសអ ិត្ ា៉ា សុីន ញ់ែយ ់ ការលាងថ្  

ការសម្របើម្រ ស់ខសបក្សសជើងការងារ ជាស ើម្ 

2. ចាំែុចអនុវត្ែសៅមុ្នសព ស វ្ ើការងារ 

(1) ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យែល ឹម្សារការងារ 

(2) ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យម្ុនសម្របើម្រ ស់ា៉ា សុីន ឧបក្សរែ៍និងម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ 

(3) ការលាងសាអ ត្និងសាល ប់សម្សោរសៅស ើា៉ា សុីន ឧបក្សរែ ៍  

និង ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ 

3. ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នអាំឡុងសព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ 

(1) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នទូសៅ 

(2) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន ក់្សទងនឹងការបញ្ហជ ា៉ា សុីន 

(3) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន ក់្សទងនឹងអនម្័យអាំឡុងសព ក្សាំពុងស វ្ ើ 

ការងារ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

(4) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន ក់្សទងនឹងការទុក្សដ្ឋក់្ស្ ិត្្ អាំឡុង 

សព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ 

4. ចាំែុចអនុវត្ែសៅសម្រកាយសព បាំសពញការងាររចួ 

5. ការអនុវត្ែសក្សម្មភាព5s 

6. បញ្ហហ និងការម្ររប់ម្ររងការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្ស 

7.  វ ិ្ ីស ើម្បីបងាា រក្សងវក់្សអាហារសដ្ឋយសចត្ន 

8.  វ ិ្ ីបងាា រជាំងឆ្លលងវ ររុសកូ្សរ៉ូបូ្ម្របសេទងមី 

 

ជាំពូក្សទី3 ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្ម 

1. ការម្ររប់ម្ររងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ 

(1) ការរិត្ជាមូ្ ដ្ឋា ន ក់្សទងនឹងការម្ររប់ម្ររងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ 

(2) ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យស ើការទទួ ចូ វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ 

2. ការម្ររប់ម្ររង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មនិងចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន 

(1) ការរក្សាទុក្សវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្និង្ ិត្្ ក្សន ុង ាំសែើរការ(្ ិត្ 

្ ពាក្ស់ក្សប្ដ  សសម្រម្ច) 

(2)  ាំសែើរការក្សសដដ  

(3)  ាំសែើរការស វ្ ើសអាយចុោះម្រត្ជាក់្ស 

(4)  ាំសែើរការបងាក្ស 

(5)  ាំសែើរការសវចែេប់ 

3. ការម្ររប់ម្ររង្ ិត្្  

(1) ការពិនិត្យសម្សោរសៅក្សន ុង្ ិត្្  

(2) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ម្ររប់ម្ររងស ើការរក្សាទុក្ស្ ិត្្  

(3) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ម្ររប់ម្ររងសាំប្ក្សរក្សាទុក្ស 

(4) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ម្ររប់ម្ររងសីតុ្ែហភាពសព  ឹក្ស 

ជញ្ជ នូ 

4. ការម្ររប់ម្ររងអាហារសោរម្របត្ិក្សម្ម  

(1) សារធាតុ្សោរម្របត្ិក្សម្មខ  ម្រត្ូវម្ររប់ម្ររង 

(2) ការបងាា រការចម្លងក្សងវក្ស់ 

5. ការម្ររប់ម្ររងឱសង 

   (1) បសងា ើត្ទីក្សខនលងសម្រាប់រក្សាទុក្សខត្ឱសង 

   (2) ក្សត់្ម្រតាសៅក្សន ុងបញ្ជ ីសចញចូ ឃ្ល ាំងថ្នឱសង 

   (3) សរសសរស ម្ ោះឱសងជាស ើម្សៅស ើវត្ថ ុ ទ្ ុក្សឱសង  

 

ជាំពូក្សទី4  ចាំសែោះ ឹង ក់្សទងនឹងការម្ររប់ម្ររងអនម័្យសៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្ម

សដ្ឋយHACCP 

1.  ូចសម្ដចខ  សៅថា HACCP? 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

2.  ឹងអាំពីក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ 

3. សគ្ន ការែ៍ ាំង7ថ្នHACCP 

4. ចាំែុចសាំខាន់ៗសៅក្សន ុងការបាំសពញតួ្នទីសៅទីក្សខនលង្ ិត្ក្សម្មជាក់្សខសដ ង 

   (1)  ឹងថាម្រត្ង់ប្ជាចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ 

   (2)  ឹងអាំពីក្សម្រមិ្ត្ក្សាំែត់្ថ្នបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររង 

   (3) សសងាត្សម្ើ (ការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន)ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ 

   (4) ក្សត់្ម្រតានិងរក្សាទុក្ស ទធ្ ថ្នការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន  

 

ជាំពូក្សទី5 ចាំសែោះ ឹង ក់្សទងនឹងសុវត្ថ ិភាពអនម័្យព ក្សម្ម 

1. សៅទីក្សខនលងការងារ រមួ្ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ស្សងៗ 

2. ម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះសម្រគ្នោះថាន ក្ស់សដ្ឋយការរិត្ថា”ម្របខហ ជាអាច” 

3. ការងារសុវត្ថ ិភាពស ដ្ើម្ពីសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ 

4. សគ្នរពតាម្ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយការងារខ   នក្សាំែត់្រចួសម្រសច 

5. អនុវត្ែសក្សម្មភាព5sសអាយ នខាជ ប់ែជ នួ ស ើម្បីបសងា ើនសុវត្ថ ិភាព 

6. អនុវត្ែការងារម្របក្សបសដ្ឋយសុវត្ថ ិភាព ាំងអសគ់្នន  ស ើម្បីសុវត្ថ ិភាពសៅ 

ទីក្សខនលងការងារ 

7. ម្របសិនសបើសាថ នភាពែសុម្របម្រក្សត្ីឬសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារ នសក្សើត្សឡើង ! 

  

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំពូក្សទី1 ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នអាំពីសុវត្ថ ិភាពចាំែីអាហារនិ

ងការម្ររប់ម្ររងរុែភាព 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

1. សហតុ្អវ ី នជាសុវត្ថ ិភាពចាំែីអាហារានសារៈសាំខា

ន់? 

 

 សោងចម្រក្សចាំែីអាហារចាំ ច់ម្រត្ូវខត្្ ិត្អាហារខ  អនក្សសម្របើម្រ ស់អាច 

បរសិភារសដ្ឋយានទាំនុក្សចិត្ែនិងានរសជាត្ិឆ្ៃ ញ់។ 

 អនក្សសម្របើម្រ ស់ ម្ រទទួ  នអាហារខ  ានសុវត្ថ ិភាពនិងអាចទុក្សចិត្ែ

 ន។ 

 អាហារខ  អាចបរសិភារសដ្ឋយានទាំនុក្សចិត្ែ  សាំសៅសៅស ើអាហារខ  ម្រត្ូវ

 នធានស ើសុវត្ថ ិភាពស ើម្បីការពារសុែភាពរបស់អនក្សសម្របើម្រ ស។់ 

 ពិត្ម្រ ក្ស ប្ស់ អាហារខ  ម្ិនអាចបរសិភារសដ្ឋយឆ្ៃ ញ់ ននឹងម្ិនម្រត្ូវ

 នទិញសនោះសទ។ 

  

សុវត្ថ ិភាពនិងទាំនុក្សចិត្ែ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

ម្របសិនសបើ្ ិត្អាហារខ  គ្នម នសុវត្ថ ិភាព អនក្សខ   នបរសិភារអាហារសនោះនឹង

សក្សើត្ានជាំងឆ្ជាស ើម្ ស វ្ ើសអាយអនក្សសម្របើម្រ ស់ានអារម្មែ៍ម្ិនទុក្សចិត្ែ  សដ្ឋយសនោះនឹង

បសងា ើនអារម្មែ៍ម្ិនសជឿជាក្ស់ស ើអាហារ។ ជា ទធ្  វានឹងជោះឥទធិព ្ាំស្ង  ់ 

សងគម្ ាំងមូ្ ។ ម្ិនម្រត្ឹម្ខត្ប៉ាុសប្ណ ោះ ទាំនិញសនោះនឹងម្ិនអាច ក្ស់សចញ ន សហើយភា

ពសជឿជាក់្សសៅស ើម្រក្សមុ្ហ នុនឹង ត្់បង់ សដ្ឋយសនោះនឹងានឥទធិព   ់ទីក្សខនលង 

ការងាររបស់ពួក្សសយើង។ 

 

  

ភាពសជឿជាក់្ស 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

2. ទិ ាភាព ាំងមូ្ ស ើម្បី ដ្ ់អាហារម្របក្សបសដ្ឋយសុវត្ថ ិ

ភាព 

 

ស ើម្បី ដ្ ់អាហារខ  ានសុវត្ថ ិភាពសៅ  ់អនក្សសម្របើម្រ ស់ ចាំ ច់ម្រត្ូវានការ្ុ្ាំប

ញ្ច  ូគ្នន ថ្ន ័ក្សខែ័ែឌ 3ជាទម្រម្ង់ពីោ៉ូ ម្ីត្ខ  រមួ្ានវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ខ  ានសុវត្ថ ិភាព ប

 រសិាថ ន្ ិត្ខ  សាអ ត្ និង ការទុក្សដ្ឋក់្សអាហារសដ្ឋយានអនម័្យ។ 

ចាំែុចសាំខាន់រឆ្ ្ ិត្ក្សម្មខ  រមួ្បញ្ច  ូ ាំសែើរការ ូចបងាហ ញក្សន ុងរបូសដ្ឋយរិត្ច

ប់ពីការទទួ ចូ វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ ការម្ររប់ម្ររងអនម័្យទូសៅ និង ការម្ររប់ម្ររងHACCP

។  

 

<ទិ ាភាព ាំងមូ្ ស ើម្បី ដ្ ់អាហារម្របក្សបសដ្ឋយសុវត្ថ ិភាព> 

  

ឧទាហរណ៍ អនុវត្តយ៉ា ងខ្ជា ប់ខ្ាួនក្នុងការបង្កា រការកក្ើនកឡើងននកេកោគនិងការលាយឡំចូលននសារធាតុ្

ចម្េែក្ 

អាហារម្ែលមានសុវត្ថិភាព 

ការគ្គប់គ្គងអនាេ័យ
កោយHACCP 

ការសកងាត្កេើលនិងការក្ត់្គ្ាជាបនតប

នាា ប ់ ការគ្គប់គ្គងអនាេ័យទូកៅ 

ការទុក្ោក់្អាហារកោយមានអនាេ័យ 

ឧទាហរណ៍ អនុវត្តការបង្កា រការកក្ើនកឡើងននកេកោគយ៉ា ង

ខ្ជា ប់ខ្ាួន 
រក្ាបរិសាថ នផលិត្កអាយសាា ត្ 

ឧទាហរណ៍ អនុវត្តសក្េមភាព5sយ៉ា ងខ្ជា ប់ខ្ាួន 

ការទិញវត្ថុធាតុ្កែើេម្ែលមានសុវត្ថិភាព 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

3. ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា ន ក់្សទងនឹងការពុ អាហារ 

 

ការពុ អាហារ សាំសៅសៅស ើការបងាសអាយាន្ ប៉ាោះពា ់សុែភាពសដ្ឋយសារការប

 រសិភារអាហារឬសេសជជៈខ  ាន ទ្ ុក្សសម្សោរឬសារធាតុ្រីមី្បងា្ ប៉ាោះពា ់ជាស ើម្។ 

អាការៈឈឆ្សពាោះឬោក្សរសូអាចសក្សើត្សឡើងសដ្ឋយសារការពិសាអាហារឬសេសជជៈសម្រចើនហួស

សហត្ ុនឹងម្ិនម្រត្ូវ នចត់្ទុក្សជាការពុ អាហារសនោះសទ។ 

 

(1) សារធាតុ្ខ  ជាមូ្ សហត្ុថ្នការពុ អាហារ 

សារធាតុ្ខ  ជាមូ្ សហត្ុថ្នការពុ អាហារ រមួ្ានសម្សោរ ូចជា ក់្សសត្រ រឬវ ររសុ

ជាស ើម្ និង សារធាតុ្រីម្ី។ ។ 

សៅទីសនោះ សយើងនឹងខែនាំអាំពី ក់្សសត្រ រនិងវ ររុសខ  សម្រចើនកាល យជាមូ្ សហតុ្ថ្នការ

ពុ អាហារ។ 

 

(2) ការខបងខចក្សម្របសេទថ្នការពុ អាហារ 

 ការពុ អាហារខ  បងាសឡើងសដ្ឋយសម្សោរម្រត្ូវ នខបងខចក្សជាការពុ អាហារសដ្ឋយ

សារ ក់្សសត្រ រនិងការពុ អាហារសដ្ឋសារវ ររុស។ 

 ក្សន ុងចាំសប្ម្សនោះ ការពុ អាហារសដ្ឋយសារ ក្ស់សត្រ រម្រត្ូវ នខបងខចក្សបនែសទៀត្ជា2

ម្របសេទរឆ្ “ការពុ អាហារ ក្សខែៈលលងសម្សោរ”និង”ការពុ អាហារសដ្ឋយសារ 

សារធាតុ្ពុ ថ្នសម្សោរ”។ 

 “ការពុ អាហារ ក្សខែៈលលងសម្សោរ”សាំសៅសៅស ើការពុ សដ្ឋយសារ នបរសិភារអា

ហារសដ្ឋយ ក្ស់សត្រ រខ  ជាប់សៅជាមួ្យអាហារសនោះសក្សើនសឡើងសម្រចើនសៅក្សន ុងសពាោះ 

របស់ម្នុសស សហើយ នបាំផ្លល ញសកាសិកាឬ្ ិត្សារធាតុ្ពុ ខ  បងា្ ប៉ាោះ 

ពា ់  ស់ុែភាពរបសម់្នុសស។ ឧ ហរែ៍ត្ាំប្ងស ងថ្ន ក់្សសត្រ រ ាំងសនោះរមួ្ាន 

 ក់្សសត្រ រសពាោះសវៀន ា្ំបងាការហូរ្ម្សៅក្សន ុងសពាោះសវៀន(Enterohemorrhagic  

Escherichia coli)  ក់្សសត្រ រក្សន ុងម្រក្សមុ្សា ់ម្៉ាូ សនឡា(Salmonella)  ក់្សសត្រ រក្សន ុងម្រក្សមុ្ 

ខាាំេីឡូ ក់្សខទរ(Campylobacter) និង  ក់្សសត្រ រវ រម្ររ ៊ីអូរលាក្សសពាោះសវៀន(Vibrio parahae

molyticus)។ ។ 

 

 ”ការពុ អាហារសដ្ឋយសារសារធាតុ្ពុ ថ្នសម្សោរ” សាំសៅសៅស ើ្ ប៉ាោះពា ់ 

សុែភាពសដ្ឋយសារការបរសិភារអាហារ ខ  ាន ក់្សសត្រ រសក្សើនសឡើងសម្រចើននិង្ ិត្

សារធាតុ្ពុ សៅក្សន ុងអាហារសនោះ។ឧ ហរែ៍ភារសម្រចើនថ្ន ក់្សសត្រ រ ាំងសនោះរមួ្ាន 

 ក់្សសត្រ រោងមូ្ ពែ៌ស ឿងសថ ិត្សៅ្ុ្ាំជាចសងាា ម្(Staphylococcus aureus)  ក្ស់សត្រ របូ

ទុ ីនុស(Clostridium botulinum)  ក់្សសត្រ រសវ ស សុ (Clostridium perfringens) និង 

 ក់្សសត្រ រសសរុស(Bacillus cereus)។ ។ 

 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 ក្សរែីជាការពុ អាហារសដ្ឋយសារ” វ ររុស”  មូ្ សហតុ្ភារសម្រចើនរឆ្បប្ដ  ម្ក្សពីែូរ៉ូ វូ ររសុ

(Norovirus)។វ ររុសសនោះសថ ិត្សៅក្សន ុងម្របសេទម្ររាំសម្បក្សពីរ ូចជាអយសទ ័រជាស ើម្ សដ្ឋយលលង

ភារសម្រចើនតាម្រយៈម្រាម្ថ្ របស់ម្នុសសឬអាហារ។ ។ វាាន ទធភាពលលងខាល ាំង  ូសចនោះ 

 ក្សខែៈពិសសសសនោះរឆ្វាងាយបងាការលលងជាម្រក្សមុ្។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 កច្ត្រនីងិវរុីសសាំខាន់ៗខែេបងកជាការពុេអាហារ 

 
ការខបងខចក្ស
ម្របសេទ 

ស ម្ ោះ ក់្សសត្រ រ
ឬវ ររុស 

អាហារខ  ងាយកាល យ
ជាមូ្ សហតុ្ 

សោរសញ្ហា សាំខាន់ៗ  វធិានការបងាា រសាំខាន់ៗ 

ការពុ អាហា
រ ក្សខែៈលលង 
សម្សោរ 

 ក់្សសត្រ រសពាោះ 
សវៀន ា្ំបងាការ 
ហូរ្ម្សៅ 
ក្សន ុងសពាោះសវៀន 
(Enterohemo
rrhagic Esch
erichia coli) 
(O157 ជាស ើ
ម្) 

បខនល  
សាច់សត្វ (សាច់សគ្ន) 
ទឹក្សអែ្ងូ 
ជាស ើម្ 

ោក្សរសូខាល ាំងឬលាម្
ក្ស្ម្ 
ឈឆ្សពាោះ 

ចម្អិនអាហារសអាយសដដ ម្ររប់ម្រគ្នន់រហូត្
  ់ខ ន្ក្សក្សប្ដ  ។ 
ក្សសដដ ចប់ពី 75 អងាសសសឡើង និង រ
យៈ 
សព ចប់ពី1នទសីឡើងសៅ។ 
លាងសាអ ត្ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋស វ្ ើម្ហ បូស្សងៗ
។ 

  ក់្សសត្រ រក្សន ុង
ម្រក្សមុ្សា ់ម្៉ាូ
សនឡា(Salmo
nella) 

បខនល  
សាច់សត្វ (សាច់ាន់) 
ស ុត្ាន់ 
ជាស ើម្ 

ោក្សរសូ 
ឈឆ្សពាោះ 
សដដ ែល នួ 
 

ចម្អិនអាហារសអាយសដដ ម្ររប់ម្រគ្នន់រហូត្
  ់ខ ន្ក្សក្សប្ដ  ។ 
ក្សសដដ ចប់ពី 75 អងាសសសឡើង និង រ
យៈ 
សព ចប់ពី1នទសីឡើងសៅ។ 
លាងសាអ ត្ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋស វ្ ើម្ហ បូស្សងៗ 

  ក់្សសត្រ រក្សន ុង
ម្រក្សមុ្ខាាំេីឡូ
 ក់្សខទរ(Cam
pylobacter) 
 

សាច់សត្វ (សាច់ាន់) ោក្សរសូ 
ឈឆ្សពាោះ 
សដដ ែល នួ 

ចម្អិនអាហារសអាយសដដ ម្ររប់ម្រគ្នន់រហូត្
  ់ខ ន្ក្សក្សប្ដ  ។ 
ក្សសដដ ចប់ពី 75 អងាសសសឡើង និង រ
យៈ 
សព ចប់ពី1នទសីឡើងសៅ។ 
លាងសាអ ត្ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋស វ្ ើម្ហ បូស្សងៗ 

  ក់្សសត្រ រវ រម្ររ ៊ីអូ 
រលាក្សសពាោះសវៀ
ន(Vibrio par
ahaemolyticu
s) 

ម្របសេទម្រតី្និងសត្វក្សន ុង
ទឹក្សសមុ្ម្រទ 
អាហារម្រតី្សៅ 
អាហារស ូ សីុ 
ជាស ើម្ 

ោក្សរសូខាល ាំងនិង
ឈឆ្សពាោះ 

ចម្អិនអាហារសអាយសដដ ម្ររប់ម្រគ្នន់រហូត្
  ់ខ ន្ក្សក្សប្ដ  ។ 
ក្សសដដ ចប់ពី 75 អងាសសសឡើង និង រ
យៈ 
សព ចប់ពី1នទសីឡើងសៅ។ 
ការលាងសាអ ត្ម្របសេទម្រតី្និងសត្វក្សន ុង
ទឹក្សស្សងៗសដ្ឋយសម្របើទឹក្សសាបសអាយ 
នម្៉ាត់្ចត់្ានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ 

”ការពុ  
អាហារសដ្ឋយ
សារសារធាតុ្ 
ពុ ថ្នសម្សោ
រ” 

 ក់្សសត្រ រោងមូ្
 ពែស៌ ឿង
សថ ិត្សៅ្្ុាំជា
ចសងាា ម្(Stap
hylococcus a
ureus) 

អាហារខ  សរៀបចាំចម្អ ិ
នសដ្ឋយថ្ របស់អនក្សា
ន 
របួស 
 
 យែេប់ 
អាហារស ូ សីុ 
 យម្របអប់ 
ជាស ើម្ 

ចង់ក្សអ តួ្ 
ក្សអ តួ្ 
ឈឆ្សពាោះ 

ស ោះជាក្សសដដ ក៏្សសដ្ឋយ សារធាតុ្ពុ ខ 
  
្ ិត្សដ្ឋយ ក់្សសត្រ រនឹងមិ្នរលាយ 
ត់្សនោះសទ។ 
ម្រតូ្វរក្សាសម្ររឿង្ស ាំអាហារក្សន ុងសាថ នភាព 
សីតុ្ែហភាព ប ស ើម្បីកុ្សាំសអាយ ក់្សសត្
 រ រ 
្ ិត្សារធាតុ្ពុ  ន។ 
អនក្សខ  ក្សាំពុងានរបួសសៅថ្ ឬម្រាម្
មិ្ន 
ម្រតូ្វសរៀបចាំចម្អ ិនម្ហ បូសនោះសទ។ 

 ក់្សសត្រ របូទុ
 ី 
នុស(Clostridi
um botulinu
m)  

អាហារក្សាំប៉ាុង 
អាហារ ប 
អាហាររុុំក្សន ុងងង់សុញ្ាកា
ស 
ជាស ើម្ 

ចង់ក្សអ តួ្ 
ក្សអ តួ្ 
ពិ ក្ស ក្ស សងហ ើម្ 
ជាស ើម្ 
អាចានក្សរែ ី
ត់្បង់ជីវតិ្។ 

 ក់្សសត្រ រនឹងសថ ិត្ក្សន ុងសាថ នភាពជាសព ័រ(*)
ខ  ្ន់ខាល ាំងនឹងក្សសដដ ។ 
ម្រតូ្វចម្អ ិនអាហារក្សាំប៉ាុងឬអាហាររុុំក្សន ុងង
ង់សុញ្ាកាសជាស ើម្សដ្ឋយសម្របើក្សសដដ សអា
យ នម្ររប់ម្រគ្នន់ រឆ្សីតុ្ែហភាពចប់ពី
120 អងាសសសឡើងនិងរយៈសព ចប់ពី 
4 នទីសឡើងសៅ។ 

 ក់្សសត្រ រសវ 
ស សុ (Clostridiu
m  
perfringens) 

អាហារខ  សម្របើម្រ ស់ 
ម្របសេទសាច់ឬម្របសេទ
បខនល  សហើយម្រតូ្វ នច
ម្អិននិង 
រក្សាទុក្សក្សន ុងបរាិែ
សម្រចើន។ 
 
អាហាររុំងាស់ 
សម្លការ រ 
ជាស ើម្ 

ឈឆ្សពាោះ 
ោក្សរសូ 

 ក់្សសត្រ រនឹងសថ ិត្ក្សន ុងសាថ នភាពជាសព ័រខ 
  
្ន់ខាល ាំងនឹងក្សសដដ ។ 
ស ោះជាក្សសដដ សីតុ្ែហភាពចប់ពី 100 
អងាសសសឡើងនិងរយៈសព 1~6សា៉ា ងក៏្ស
សដ្ឋយ  
ក៏្សសព ័រសៅខត្អាចរស់ោនបនែសទៀត្ ន
ខ រ។ 
ម្រតូ្វពិសាភាល ម្សម្រកាយចម្អិនរចួ។ 
ឬក៏្ស សម្រកាយចម្អិនរចួ ចាំ ច់ម្រតូ្វម្របញា
ប់ស វ្ ើសអាយអាហារចុោះម្រត្ជាក់្ស  ់ 20 អ
ងាសសចុោះ រចួរក្សាទុក្សសម្រកាម្សីតុ្ែហភា
ពសនោះ ជាស ើម្។ 

  ក់្សសត្រ រសសរុ
ស(Bacillus ce
reus) 

អាហារខ  ចម្អិនសដ្ឋ
យសម្របើអងារឬម្រសូវសា ី 
ជាស ើម្។ 
 
 យម្របអប់ 

ចង់ក្សអ តួ្ 
ក្សអ តួ្ 
 ក់្សសត្រ រខ  បងា 
សោរសញ្ហា  
 

 ក់្សសត្រ រនឹងសថ ិត្ក្សន ុងសាថ នភាពជាសព ័រខ 
  
្ន់ខាល ាំងនឹងក្សសដដ ។ 
ស ោះជាក្សសដដ សដ្ឋយសម្របើសីតុ្ែហភាព 90  
អងាសស និងរយៈសព 1សា៉ា ងក៏្សសដ្ឋយ  
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 យឆ្ 
 យឆ្លាយស ុប 
ផ្លសាែ  
ជាស ើម្ 

ោក្សរសូ 
ឈឆ្សពាោះ 
 ក់្សសត្រ រខ  បងា 
សោរសញ្ហា  

ក៏្សសព ័រសៅខត្អាចរស់ោនបនែ នខ រ។ 
ម្រតូ្វពិសាភាល ម្សម្រកាយចម្អិនរចួ។ 
ឬក៏្ស សម្រកាយចម្អិនរចួ ចាំ ច់ម្រតូ្វម្របញា
ប់ស វ្ ើសអាយអាហារចុោះម្រត្ជាក់្ស  ់សីតុ្ែហ
ភាព 
 ប រចួរក្សាទុក្សសម្រកាម្សីតុ្ែហភាពសនោះ
  
ជាស ើម្។ 

ការពុ អាហា
រសដ្ឋយសារវ ររុ
ស 

ែូរ៉ូ វូ ររុស (Nor
ovirus) 

សថ ិត្សៅក្សន ុងម្ររាំសម្បក្ស
ពីរ 
 ូចជាអយសទ ័រជាស ើម្។ 
 
លលងតាម្រយៈអាហារឬទឹ
ក្សខ  សរៀបចាំចម្អ ិនសដ្ឋ
យ 
អនក្សខ   នលលងវ ររុស
សនោះសដ្ឋយសារ នបរ ិ
សភារ 
អយសទ ័រជាស ើម្។ 
 
វាាន ទធភាពលលងខាល ាំ
ង 
និងបងាសអាយានការ
លលងជាម្រក្សមុ្។ 

វាបងាជាអាការៈោ
ក្ស 
រសូ ក្សអ តួ្ ឈឆ្សពាោះ 
និង សដដ ែល នួ។ 

វាលលងតាម្រយៈការសរៀបចាំចម្អ ិនម្ហ បូជា
ស ើម្ 
សដ្ឋយានវ ររុសក្សន ុងបរាិែតិ្ច។ 
អនក្សខ  ក្សាំពុងានអាការៈោក្សរសូមិ្ន
ម្រតូ្វប៉ាោះពា ់អាហារសនោះសទ។ 
អនុវត្ែការលាងថ្ សអាយ នខាជ ប់ែជ នួ 
ម្រពម្ ាំងអនុវត្ែការលាងសាអ ត្និងស
ាល ប់ 
សម្សោរសៅស ើម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋសរៀបចាំចម្អ ិន
ម្ហ បូជាស ើម្។ 
ចម្អិនអាហារសអាយសដដ ម្ររប់ម្រគ្នន់រហូត្
  ់ខ ន្ក្សក្សប្ដ  ។ 
ក្សសដដ សដ្ឋយសីតុ្ែហភាពចប់ពី 85 អ
ងាសស~ 90 អងាសសសឡើង និង រយៈ
សព  90  វនិទីសឡើងសៅ។ 

(*) សព ័រ ជារចនសម្ព ័នធ ម្រសស ៀងនឹងម្រគ្នប់ពូជខ  សម្រសាបការពារសដ្ឋយសម្បក្សខ  ្ ិ

ត្សដ្ឋយ ក់្សសត្រ រមួ្យចាំនួនសៅសព ក្សាំពុងសថ ិត្ក្សន ុងបរសិាថ នពិ ក្ស ូត្លាស់។ វាាន

 ក្សខែៈ្ន់នឹងក្សសដដ និងភាពសង ួត្។ ។ សៅសព  ក់្សសត្រ រសថ ិត្ក្សន ុងបរសិាថ ន 

ខ  ងាយម្រសួ  ូត្លាស ់ វានឹងម្រត្ឡប់រក្សសាថ នភាព្ម្មតាវញិ។សថ ិត្ក្សន ុងសាថ នភាព្ម្ម

តា  ក់្សសត្រ រនឹងងាប់សដ្ឋយសារក្សសដដ ។ 
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4. សគ្ន ការែ៍ ាំង3សៅក្សន ុងការបងាា រការពុ អាហារ 

 

ម្ិនចម្លង 

ានន័យថា ម្ិនស វ្ ើសអាយសម្សោរជាប់ឬបងាក្សងវក្ស់សៅស ើវត្ថ ុខ  ានអនម័្យ 

សាអ ត្។ 

ម្របសិនសបើអនក្សម្ររប់ម្ររងសុែភាពនិងរក្សាអនម្័យែល នួអនក្សសអាយ នសាអ ត្ វាម្ិន 

ខម្នជាអវ ីខ  ពិ ក្សនឹងអនុវត្ែសនោះសទ។ 

●លាងថ្ សអាយ នខាជ ប់ែជ នួ។ 

●ចាំ ច់ម្រត្ូវរក្សាអនម័្យសាអ ត្ជានិចេចាំសពាោះម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋសម្របើម្រ ស់ ឧបក្សរែ៍ និង 

ា៉ា សុីនស្សងៗ។ 

 

●ចាំ ច់ម្រត្ូវរក្សាអនម័្យសាអ ត្ជានិចេសៅទីក្សខនលងការងារ។ 

●ម្ិនម្រត្ូវនាំ ក់្សសត្រ រពីខាងសម្រដចូ ក្សន ុងទីក្សខនលងការងារសទ។ 

●ក្សរែីអនក្សានអាការៈឈឆ្សពាោះ សូម្អនក្សោយការែ៍សៅកាន់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវសៅទីក្ស

ខនលងការងារភាល ម្កុ្សាំខាន។ វាអាចជាសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្នការពុ អាហារសដ្ឋយសារ 

 ក់្សសត្រ រឬែូរ៉ូ វូ ររុស។ 

●ស វ្ ើការខបងខចក្សស ើម្បីក្សុាំសអាយប៉ាោះពា ់លាយឡាំអាហារម្ុនក្សសដដ និងអាហារក្សសដដ រចួ។ 

 

ម្ិនបសងា ើន 

សម្សោរសក្សើនសឡើងតាម្រយៈសីត្ុែហភាព ជាត្ិទឹក្ស និងវត្ែានថ្នជីវជាតិ្។ ។ ការទ

ប់សាា ត្់ការសក្សើនសឡើងសនោះានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ ការរក្សាទុក្សក្សន ុងសាថ នភាពក្សក្សឬសាថ

នភាពម្រត្ជាក់្សអាចទប់សាា ត្់ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរ ន។ 

●រក្សាទុក្សអាហារក្សន ុងសីត្ុែហភាពសម្ម្រសប។ 

●ម្របញាប់ស វ្ ើសអាយអាហារខ  ក្សសដដ រចួចុោះម្រត្ជាក់្សសអាយ នឆ្ប់រហ័សតាម្ខ  អាច

ស វ្ ើសៅ ន។ 

●ម្ររប់ម្ររងឃ្ល ាំងម្រត្ជាក្ស់និងឃ្ល ាំងក្សាំែក្សសអាយសថ ិត្ក្សន ុងសីត្ុែហភាពសម្ម្រសប។ 

●ជម្រម្ោុះក្សងវក់្សខ  សៅស ើម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ ឧបក្សរែ៍និងា៉ា សុីនជាស ើម្ខ   នសម្របើម្រ 

ស់សៅក្សន ុង្ ិត្ក្សម្មរចួ សហើយសម្ង តួ្សអាយសង ួត្។  

 

សាល ប់ (ក្សាេ ត្់សច ) 

ការសាល ប់សម្សោរជាវ ិ្ ីបងាា រការពុ អាហារខ  ានម្របសិទធភាពជាងសរ។ 

●សិក្សាចាំសែោះ ឹងខ  ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ ក់្សទងនឹងវ ិ្ ីសាល ប់សម្សោរនិងថាន ាំសាល ប់សម្សោរ 

ស ើម្បីអនុវត្ែការសាល ប់សម្សោរសអាយ នសម្ម្រសប។ 

●សៅសព សាល ប់សម្សោរសដ្ឋយសម្របើក្សសដដ  ម្រត្ូវអនុវត្ែសម្រកាម្សីត្ុែហភាពនិងសម្របើរយៈសព

 សអាយានសម្ម្រសប។  
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5. ក្សតាែ  ាំង3ខ  ស វ្ ើសអាយសម្សោរបងាការពុ អាហារ

សក្សើនសឡើង 

 

(1) សីត្ុែហភាព 

●សម្សោរទូសៅសក្សើនសឡើងយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សសៅសតី្ុែហភាព30អងាសស~40អងាសស។ 

●សម្សោរសសទ ើរម្ិនសក្សើនសឡើងសទសៅសព សថ ិត្ក្សន ុងសីត្ុែហភាព 4 អងាសសចុោះ ឬ 60  

អងាសសសឡើងសៅ។  

●សរអាចសាល ប់សម្សោរសដ្ឋយក្សសដដ អាហារ។ 

 

(2) ជាត្ិទឹក្ស  

●សម្សោរនឹងម្ិនអាចសក្សើនសឡើងសទម្របសិនសបើគ្នម នជាតិ្ទឹក្ស។ 

●ចាំ ច់ម្រត្ូវលាងសាអ ត្ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ ឧបក្សរែ៍និងា៉ា សុីនជាស ើម្ខ   នសម្របើម្រ 

ស់សៅក្សន ុង្ ិត្ក្សម្មរចួសអាយ នម្៉ាត់្ចត់្ ស ើម្បីជម្រម្ោុះក្សងវក់្សខ  នឹងកាល យជា 

ជីវជាតិ្របស់សម្សោរ សហើយសម្ង តួ្សអាយសង ួត្។ 

 

(3) ជីវជាតិ្ 

●សម្សោរចាំ ច់ម្រតូ្វការជីវជាតិ្ស ើម្បីសក្សើនចាំនួន។ អាហារជាម្របេពជីវជាតិ្សម្រាប់ 

សម្សោរ។ ជាពសិសស សម្សោរងាយនឹងសក្សើនសឡើងសៅស ើ្ ិត្្ អាហារពទីឹក្ស 

ខ  សម្បូ រជាតិ្ទឹក្សនិងានតុ្ យភាពថ្នជីវជាតិ្ អ ។ 

●ចាំ ច់ម្រត្ូវលាងសាអ ត្ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ ឧបក្សរែ៍និងា៉ា សុីនជាស ើម្ខ   នសម្របើម្រ 

ស់សៅក្សន ុង្ ិត្ក្សម្មរចួសអាយ នម្៉ាត់្ចត់្ ស ើម្បីជម្រម្ោុះក្សងវក់្សខ  នឹងកាល យជា 

ជីវជាតិ្របស់សម្សោរ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

6. ការម្ររប់ម្ររងសីត្ុែហភាពនិងសព សវលាស ើម្បីទប់សាា

ត្់ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរ 

 

(1) សីត្ុែហភាពនិងសព សវលាានទាំនក្ស់ទាំនងសៅក្សន ុងការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរ 

●សម្សោរភារសម្រចើនព ិក្សនឹងសក្សើនសឡើងសៅសីត្ុែហភាពចប់ពី 6 0  អងាសសសឡើង

សៅ។ ប៉ាុខនែ  រយៈសព ក្សសដដ និងសីត្ុែហភាពខ  ចាំ ច់សម្រាប់ការសាល ប់ 

សម្សោរ ាំងម្រសងុាន ក្សខែៈែុសគ្នន សៅតាម្សម្សោរនីមួ្យៗ។រយៈសព ក្សសដដ ជា

ស ើម្ស ើម្បីសាល ប់សម្សោរ ន ាំងម្រសងុម្រត្ូវ នក្សាំែត្់រចួជាសម្រសច។  ូសចនោះ ម្របសិ

នសបើសីត្ុែហភាពក្សសដដ ាន ក្សខែៈ ប ឬ រយៈសព ក្សសដដ ាន ក្សខែៈែល ី អាច

ស វ្ ើសអាយសម្សោរសថ ិត្សៅសសសស ។់ សៅសព សាល ប់សម្សោរសដ្ឋយសម្របើក្សសដដ  ដ្ឋ

ច់ខាត្ម្រត្ូវពិនិត្យសម្ើ សតី្ុែហភាពនិងរយៈសព ខ   នក្សាំែត់្ 

រចួជាសម្រសចកុ្សាំខាន។ 

 

●ក្សន ុងចសនល ោះសីត្ុែហភាព 10អងាសស~60

អងាសស សម្សោរនឹងសក្សើនសឡើង ប៉ាុ

ខនែ  វានឹងសក្សើនសឡើងឆ្ប់រហ័សបាំ្ុត្

សៅក្សន ុងចសនល ោះសីត្ុែហភាព 3 0អងា

សស~40អងាសស។  ូសចនោះ ម្របសិនសបើ

ទុក្សអាហារខ  ក្សសដដ រចួសច សៅសី

ត្ុែហភាពបនទប់រយៈសព យូរស ើម្បីប

ញ្ច ុ ោះសីត្ុែហភាពអាហារសដ្ឋយយឆ្ត្ៗ 

សម្សោរអាចនឹងសក្សើនសឡើងសម្រចើនក្សន ុ

ង 

អាំឡុងសព សនោះ។ ការស វ្ ើសអាយអា

ហារខ  ក្សសដដ រចួចុោះម្រត្ជាក់្សសអាយ

 នឆ្ប់ 

រហ័សតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ នានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ 

 

●សៅសីត្ុែហភាព4អងាសសចុោះ សម្សោរភារសម្រចើនពិ ក្សនឹងសក្សើនសឡើង ប៉ាុខនែ  វានឹង

ម្ិនងាប់សនោះសទ។ ូសចនោះម្របសិនសបើយក្សអាហារខ   នរក្សាទុក្សក្សន ុងឃ្ល ាំងម្រត្ជាក្ស់សច

ញសម្រដ សហើយទុក្សសច រយៈសព យូរ សនោះសម្សោរនឹងចប់ស ដ្ើម្សក្សើនសឡើង។ ម្យ៉ាង

សទៀត្ ការម្ររប់ម្ររងសីត្ុែហភាពក្សន ុងឃ្ល ាំងម្រត្ជាក្ស់ក៏្សានសារៈសាំខាន់្ងខ រ។ ម្ិន

ម្រត្ូវសបើក្ស វ រថ្នឃ្ល ាំងម្រត្ជាក្ស់រយៈសព យូរសនោះសទ។ 

(ចាំនួន ក់្សសត្រ រ)  

(រយៈកពល) 

ខែសសកាងបងាហ ញការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

●ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរនឹងសក្សើនសឡើងសទវ ងក្សន ុងរយៈសព ក្សាំែត់្មួ្យ  ូច ន 

បងាហ ញសៅក្សន ុងរបូត្សៅសនោះ។ សនោះសៅថារយៈសព ប្រូជាំនន់។ សម្សោរនឹងសក្សើនសឡើ

ងសទវ ងបខនថម្សទៀត្ក្សន ុងរយៈសព  ូចគ្នន សនោះ សហើយចាំនួនសម្សោរនឹងសក្សើនសឡើង

ជាសម្រចើន ងយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ សយើង ឹងថាស ើម្បីម្ររប់ម្ររងសម្សោររឆ្ចាំ ច់ម្រតូ្វម្ររ

ប់ម្ររងសព សវលា្ងខ រ។ 

 

(2) បញ្ហហ ្សិត្ 

 ្សិត្ក៏្សជាសម្សោរខ រ។ ក្សន ុងចាំសប្ម្ពពួក្ស្សិត្ ក្ស៏ានម្របសេទខ  ្ ិត្សារធាតុ្ពុ

 ថ្ន្សិត្ខ រ  ូសចនោះ ការទប់សាា ត្់ការក្សសក្សើត្ថ្ន្សិត្ ាំងសនោះានសារៈសាំខាន់ 

ប្ស់។ 

អាហារម្របសេទសខែដ ក្ស ម្រគ្នប់្ញ្ាជាត្ ិ បខនល  ខ ល្សឈើជាស ើម្ងាយនឹងទទួ ក្សងវក្ស់

សដ្ឋយសារ្សិត្  ូសចនោះ រួរម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះការរក្សាទុក្ស។ សៅសព សម្របើម្រ ស់ 

អាហារ ាំងសនោះស វ្ ើជាវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ រួរសម្របើម្រ ស់សដ្ឋយលាងសាអ ត្សអាយ នម្ររប់ម្រគ្នន់

។ ្សិត្សថ ិត្សៅសសទ ើរម្ររប់ទីក្សខនលង ាំងអស់។ សរមិ្នអាចបាំ ត់្្សិត្ ាំងសនោះ 

 ន ាំងម្រសងុសនោះសទ។ រួររក្សាអាហារសៅសីត្ុែហភាព បតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ 

 ន ស ើម្បីទប់សាា ត្់ការសក្សើនសឡើងថ្ន្សិត្។ 

 

(3) សៅក្សន ុងការ្ ិត្ចាំែីអាហារ ការម្ររប់ម្ររងសីត្ុែហភាពនិងសព សវលាាន 

សារៈសាំខាន់ 

សៅក្សន ុង្ ិត្ក្សម្មអាហារ ការសសងាត្និងការក្សត់្ម្រតាសៅតាម្ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយស ើម្បីប

ញ្ហជ ក្ស់ថាសត្ើក្សាំពុងអនុវត្ែសៅតាម្ការក្សាំែត់្ចាំសពាោះសីត្ុែហភាពនិងសព សវលាខ រឬសទរឆ្

ានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ 

ម្របសិនសបើម្ិនក្សាំពុងអនុវត្ែសៅតាម្ការក្សាំែត់្ចាំសពាោះសីត្ុែហភាពនិងសព សវលាសទ

សនោះ ចាំ ច់ម្រត្ូវោយការែ៍សៅកាន់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវភាល ម្ និង ម្រត្ូវបញ្ឈប់ ាំសែើរការ

្ ិត្ក្សម្មសនោះ។ ម្រត្ូវ ក្សហួត្្ ិត្្ សនោះសចញសដ្ឋយចត្់ទុក្សជា្ ិត្្  

ម្ិនបាំសពញ ័ក្សខែ័ែឌ  នងិចាំ ច់ម្រត្ូវស វ្ ើចាំប្ត្់ការសៅតាម្ការខែនាំរបស់អនក្ស 

ទទួ ែុសម្រត្ូវ។ 

រយៈច្ពេបដ រូជ្ាំនាន់ 

ែាំបូង 20នាេីច្ប្កាយ 40នាេីច្ប្កាយ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

ម្យ៉ាងសទៀត្ ម្រត្ូវពិនិត្យថាសត្ើសីត្ុែហភាពនិងសព សវលាាន ក្សខែៈម្រត្ឹម្ម្រត្ូវខ រឬសទ

។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំពូក្សទី2  ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងអន

ម្័យទូសៅ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

1. ចាំែុចអនុវត្ែសៅម្ុនសព ចូ ក្សន ុងទីក្សខនលងការងារ 

 

(1) ការម្ររប់ម្ររងសុែភាពនិងការម្ររប់ម្ររងអនម្័យ 

●អនុវត្ែការម្ររប់ម្ររងសុែភាពផ្លទ  ់ែល នួសអាយ នខាជ ប់ែជ នួ។ 

・ សៅសព ម្ិនម្រសួ ែល នួ ឬ ឈឆ្សពាោះ ឬ ានជាំងឆ្ផ្លដ សាយ អនក្សម្រត្ូវោយ

ការែ ៍

  ់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវសៅទីក្សខនលងការងាររបស់ែល នួជាដ្ឋច់ខាត្ រចួអ

នុវត្ែសៅ 

តាម្ការខែនាំ។ 

●អនុវត្ែការម្ររប់ម្ររងអនម្័យផ្លទ  ់ែល នួសអាយ នខាជ ប់ែជ នួ។ 

・ ក្សរែីខ  អនក្សក្សាំពុងានរបួសសៅថ្ ជាស ើម្អនក្សក៏្សម្រត្ូវោយការែ៍  ់អន

ក្សទទួ ែុសម្រត្ូវសៅទីក្សខនលងការងាររបស់ែល នួជាដ្ឋច់ខាត្ រចួអនុវត្ែសៅ

តាម្ 

ការខែនាំ្ងខ រ។ 

・ ម្រត្ូវម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះអនម្័យសាអ ត្ថ្នោងកាយ  

សហើយម្ិនម្រត្ូវទុក្សម្រក្សចក្សខវងជាស ើម្សនោះសទ។ 

●ម្ិនម្រត្ូវនាំចូ វត្ថ ុផ្លទ  ់ែល នួសនោះសទ។ 

・ ម្រត្ូវសដ្ឋោះនឡិកា សម្ររឿងអ ងាា រ និង សម្ររឿង ម្អជាស ើម្សចញពីោងកាយ  

រចួរក្សាទុក្សសៅក្សន ុងទូទុក្សវត្ថ ុសម្របើម្រ ស់។ រួររក្សាទុក្សវត្ថ ុ ាំងអស់សនោះសៅ ទ្ោះតាម្ 

ខ  អាចស វ្ ើសៅ ន។ 

ឃូសៗ 
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(2) អាំពីការសសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ 

●សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។ 

 សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ានអនម្័យសាអ ត្ជានិចេ។ 

 សៅក្សន ុងទូទុក្សវត្ថ ុសម្របើម្រ ស់ម្ិនម្រត្ូវទុក្សដ្ឋក់្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ក្សែវក្ស់និងស

សម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  សាអ ត្សអាយប៉ាោះគ្នន សនោះសទ។ 

 ទុក្សសសម្លៀក្សបាំពាក់្សខ  ក្សែវក្ស់សៅទីក្សខនលងខ   នក្សាំែត់្រចួសម្រសចសម្រាប់ស ក្ស

រក់្ស។ 

 ពាក្ស់មួ្ក្សនិងា៉ា ស់សៅតាម្ការក្សាំែត់្រចួជាសម្រសច។ 

 លាងសាអ ត្សក្ស់ក្សា ជាសទៀង ត្់។ រួរអនុវត្ែ2ថ្ងៃម្ដង។ 

 សម្របើមួ្ក្សខ  ានអនម្័យសាអ ត្និងសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។ 

 ម្ិនម្រត្ូវសម្របើទឹក្សអប់សនោះសទ។ 

 សក្ស់មិ្នម្រត្ូវស ៀនសចញពមួី្ក្សសនោះសទ។ សម្របើសាំប្ញ់សៅខាងក្សន ុង។ 

 ពាក្ស់ា៉ា ស់។ 

 មិ្នម្រតូ្វពាក់្សសម្ររឿង ម្អជាប់ែល នួ ូចជាម្រក្សវ ិឬខែសក្សជាស ើម្សនោះសទ។ 

 ចងសក់្សខ  ខវងសឡើង។ 

 សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  គ្នម នសហាស ៉ា ឬសឡវ។ 

 សៅពីសម្រកាម្សសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ ម្រត្ូវពាក្ស់អាវខ  គ្នម នសឡវ ូចជាអាវយឆ្ត្ជាស ើ

ម្។ 

 សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ានអនម្័យសាអ ត្។ 

 ម្ិនម្រត្ូវពាក្ស់នឡិកា ឬ លាបថាន ាំម្រក្សចក្ស ឬ ពាក្សច់ិសញ្េ ៀនជាស ើម្សនោះសទ។ 

 សម្របើសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ានសដស ូជាស ើម្សម្រាប់រតឹ្សៅថ្ អាវ។ 

 កាត់្ម្រក្សចក្សសអាយែល ី។ 

 ពាក់្សខសបក្សសជើងខ  ានអនម័្យសាអ ត្។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

 

① រួរលាងសាអ ត្សក្ស់ក្សា សរៀងោ ់2ថ្ងៃម្ដងជាសទៀង ត្់ 

② សម្របើមួ្ក្សខ  ានអនម្័យសាអ ត្និងសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ 

③ ពាក្ស់ា៉ា ស់ 

④ មិ្នម្រតូ្វពាក់្សសម្ររឿង ម្អជាប់ែល នួ ូចជាម្រក្សវ ិឬខែសក្សសនោះសទ 

⑤ សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  គ្នម នសហាស ៉ា ឬសឡវ 

⑥ សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ានអនម្័យសាអ ត្ 

⑦ សម្របើសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ានសដស ូជាស ើម្សម្រាប់រតឹ្សៅថ្ អាវ 

⑧ កាត់្ម្រក្សចក្សសអាយែល ី 

⑨ ពាក់្សខសបក្សសជើងខ  ានអនម័្យសាអ ត្ 

⑩ ម្ិនម្រត្ូវពាក្ស់នឡិកា ឬ លាបថាន ាំម្រក្សចក្ស ឬ ពាក្សច់ិសញ្េ ៀនជាស ើម្សនោះសទ 

⑪ សៅពីសម្រកាម្សសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ ម្រត្ូវពាក្ស់អាវខ  គ្នម នសឡវ ូចជាអាវយឆ្ត្ជា

ស ើម្ 

⑫ ចងសក់្សខ  ខវងសឡើង 

⑬ ពាក្ស់សាំប្ញស់ៅខាងក្សន ុងស ើម្បីក្សុាំសអាយសក្ស់ស ៀនសចញសម្រដពីក្សន ុងមួ្ក្ស 

⑭ ម្ិនម្រត្ូវសម្របើទឹក្សអប់សនោះសទ 

 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

●រសបៀបសសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ 

សៅសព សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារមុ្នចូ សៅកាន់ទីក្សខនលងការងារ ម្រត្ូវម្របងុ 

ម្របយ័ត្នតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ នសដ្ឋយពយយាម្កុ្សាំស វ្ ើសអាយសក្ស់ធាល ក្ស់ចូ លាយឡាំជាមួ្

យអាហារ។  វ ិ្ ី ខ  បងាហ ញសៅខាងសម្រកាម្សនោះជារសបៀបសសល ៀក្សពាក់្ស ក្សខែៈ 

ទូសៅ។ ពិនិត្យសម្ើ សអាយ នម្៉ាត្់ចត្់សដ្ឋយលល ុោះក្សញ្េក្ស់។ 

 

 

 

 

 

 

 

ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ពាក្ស់សាំប្ញ់សកាដ បសក្ស់ 

សិត្សក្ស់សអាយានរសបៀបសរៀបរយជាម្ុន

។ 

ពាក្ស់សាំប្ញ់សកាដ បសក្ស់។ ពាក្ស់មួ្ក្សសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ អ ។ 

សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ។ 

បិទសឡវនិងខែសរតូ្សអាយ នជាប់ អ ។ 

ជាចុងសម្រកាយ 

ពិនិត្យសម្ើ ថាសត្ើសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ាន ក្សខ

ែៈម្រត្ឹម្ម្រត្ូវសហើយឬសៅ។ 

សក្ស់ស ៀនសចញម្ក្សសម្រដរឆ្ម្ិន នសទ 

សក់្សស ៀនសចញម្ក្ស

សម្រដរឆ្…មិ្ន នសទ !! 

រចួោ ់ 

ពិនិត្យសម្ើ  សសម្លៀក្សបាំពាក់្សការងារ 

មួ្ក្ស 

សាំប្ញ់សកាដ បសក់្ស សិត្សក់្ស 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

(3)  ងរុញសអ ិត្ ា៉ា សុីន ញ់ែយ ់ ការលាងថ្  ការសម្របើម្រ ស់ខសបក្សសជើងការងារ ជាស ើម្ 

 

<< ងរុញសអ ិត្>> <<ា៉ា សុីន ញ់ែយ ់>> 

 

 

 

 

ជម្រម្ោុះសក្ស់ឬ្ូ ីជាស ើម្សចញសដ្ឋយសម្របើ ងរុញសអ តិ្និងា៉ា សុីន ញ់ែយ ់ ម្ុនចូ សៅ

កាន់ទីក្សខនលងការងារ។ 

 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

<<ការលាងថ្ >> 

 

  

ឈល ីជាមួ្យទឹក្សសាល ប់សម្សោរ 

ស ើម្បីសាល ប់សម្សោរ 

ជម្រម្ោុះភាពក្សែវក់្សសដ្ឋយទឹក្ស

សអាយ នម្ររប់ម្រគ្នន់ 

សម្របើសាប ូ និងលាងសាអ ត្  ់ក្សន ុងម្រក្សចក្ស

សដ្ឋយយក្សចិត្ែទុក្សដ្ឋក់្ស 

លាងជម្រម្ោះសចញសដ្ឋយទឹក្សសអាយ

 នម្ររប់ម្រគ្នន់ 

ជូត្សាអ ត្ជាមួ្យនឹងម្រក្សដ្ឋសសម្របើម្ដ

ងសច ឬា៉ា សីុនសម្ង តួ្ថ្  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

<<ការសម្របើម្រ ស់ខសបក្សសជើងការងារ>> 

⚫ ម្ុននឹងចូ សៅកាន់ទីក្សខនលងការងារម្រត្ូវផ្លល ស់ប្រូពីខសបក្ស

សជើងពាក្ស់ម្ក្សស វ្ ើការសៅជាខសបក្សសជើងការងារ។ 

⚫ ម្រត្ូវរក្សាខសបក្សសជើងការងារសអាយានអនម័្យសាអ ត្ជានិ

ចេ។ 

⚫ សៅសព ចូ ពីត្ាំបន់ានក្សងវក្ស់សៅក្សន ុងត្ាំបន់គ្នម នក្សងវ

ក្ស់ដ្ឋច់ខាត្ម្រត្ូវសាល ប់សម្សោរសៅខសបក្សសជើងការងារជាមួ្

យនឹងឧបក្សរែ៍លាងសាអ ត្សដ្ឋយសម្របើទឹក្សសាល ប់សម្សោរ

ខ   នក្សាំែត់្រចួជាសម្រសច។  

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

2. ចាំែុចអនុវត្ែសៅម្ុនសព ស វ្ ើការងារ 

 

(1) ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យែល ឹម្សារការងារ 

⚫ ពិនិត្យសម្ើ ទីក្សខនលងខ  ែល នួទទួ បនទ ុក្សសៅស ើ

តាោងទីតាាំង។ 

⚫ ពិនិត្យសម្ើ សសៀវសៅខែនាំ(សសៀវសៅ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋ

យការងារ)ខ  ចាំ ច់សម្រាប់ការបាំសពញការងារ។ 

 

 

 

 

(2) ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យម្ុនសម្របើម្រ ស់ា៉ា សុីន ឧបក្សរែ៍ និង 

ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ 

⚫ ម្រតួ្ត្ពិនិត្យថាានក្សងវក្ស់ឬចាំែុចែវោះខាត្ជាស ើម្ខ 

រឬសទ។ 

⚫ ម្របសិនសបើានតាោងម្រតួ្ត្ពិនិត្យ ចាំ ច់ម្រត្ូវសម្របើតា

ោងសនោះស ើម្បីពិនិត្យ។ 

 

 

 

 

(3) ការលាងសាអ ត្និងសាល ប់សម្សោរសៅស ើា៉ា សុីនឧបក្សរែ៍ និង ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ 

⚫ សម្របើថាន ាំលាងសាអ ត្និងថាន ាំសាល ប់សម្សោរបនទ

ប់ពីពិនិត្យបញ្ហជ ក្ស់អាំពីរសបៀបសម្របើម្រ ស់រចួ។ 

⚫ ពិនិត្យសម្ើ ថាក្សាំហាបស់ម្របើម្រ ស់ ូចសៅតាម្

ការក្សាំែត្់រចួជាសម្រសចខ រឬសទ។ 

⚫ លាងជម្រម្ោះសចញសអាយសាអ ត្អស់សដ្ឋយម្ិនម្រត្ូវ

បនស ់ទុក្សថាន ាំលាងសាអ ត្ឬថាន ាំសាល ប់សម្សោរ

សនោះសទ។ 

 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

3. ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នអាំឡុងសព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ 

 

(1) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នទូសៅ 

⚫ សៅសព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ ម្ិនម្រត្ូវងាក្សសម្ើ ទិសសៅស្សង

សនោះសទ។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវនិយាយក្សិចេការខ  គ្នម នម្របសយាជន៍សៅទីក្សខនលង

ការងារសនោះសទ។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវរត់្សៅក្សន ុងទីក្សខនលងការងារសនោះសទ។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើការងារក្សន ុងឥរយិាបងោងកាយម្ិន្ម្មជាត្ិ

សនោះសទ។ 

⚫ ចាំសពាោះការងារខ  ម្រត្ូវស វ្ ើរមួ្គ្នន  ម្រត្ូវអនុវត្ែការស វ្ ើទាំនក្ស់ទាំ

នងម្រពម្ ាំងការ ដ្ ់ 

និងទទួ សញ្ហា សអាយ នខាជ ប់ែជ នួ។ 

⚫ អនុវត្ែការងារម្រសបសៅតាម្ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយការងារជានិចេ។ 

⚫ ម្របសិនសបើម្របទោះសឃើញក្សខនលងសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ ម្រត្ូវោយការែ៍សៅ  ់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវភាល

ម្។ 

⚫ សៅសព សឃើញអនក្ស ថ្ទក្សាំពុងស វ្ ើការងារខ  ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ ម្រត្ូវម្រ ប់សអាយម្របងុ

ម្របយ័ត្ន។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវចក្សសចញពីទីក្សខនលងការងារសដ្ឋយគ្នម នការអនុញ្ហា ត្សនោះសទ។ 

⚫ ម្រត្ូវអនុវត្ែការចងអ ុ សដ្ឋយបសញ្េញ 

សសម្លង(*)ស ើម្បីម្រតួ្ត្ពិនតិ្យ។ 

 

*ការចងអ ុ សដ្ឋយបសញ្េញសសម្លង 

 ស ើម្បីបងាា រសម្រគ្នោះថាន ក្ស់និងក្សន ុងសគ្ន បាំែងពិនិត្យសុវត្ថ ិភាពជា

ស ើម្ ម្រត្ូវស វ្ ើការម្រតួ្ត្ពិនិត្យសញ្ហា  សាល ក្សបងាហ ញ ឧបក្សរែ៍វាស់ វ

ត្ថ ុខ  ម្រត្ូវស វ្ ើការជាមួ្យជាស ើម្ សដ្ឋយសម្របើម្រាម្ថ្ ស វ្ ើកាយវកិា

រចងអ ុ  រចួបសញ្េញសសម្លងសៅសព ពិនិត្យស ម្ ោះនិងសាថ ន 

ភាពថ្នវត្ថ ុ ាំងសនោះ។ 

 

(2) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន ក់្សទងនឹងការបញ្ហជ ា៉ា សុីន 

⚫ ដ្ឋច់ខាត្ម្ិនម្រត្ូវលលងកាត្់សដ្ឋយសអានសម្រកាម្ា៉ា សុីនសនោះសទ។ 

⚫ មិ្នម្រតូ្វបញ្ហជ ា៉ា សុីនខ  អនក្សមិ្ន ឹងអាំពីរសបៀបសបើក្សបរសនោះសទ។ 

⚫ ដ្ឋច់ខាត្ម្ិនម្រត្ូវ ូក្សថ្ ចូ ក្សន ុងា៉ា សុីនខ  ក្សាំពងុ ាំសែើរការសនោះសទ។ 

⚫ សៅសព  នម្របទោះសឃើញភាពែុសម្របម្រក្សត្ីថ្នា៉ា សុនី ម្រត្ូវបញ្ឈប់ា៉ា សុីន និងោយកា

រែ៍សៅកាន់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវភាល ម្។ 

និយាយពី

សនោះពីសនោះ 
ងាក្សសម្ើ ទិ

សសៅស្សង 

ម្របញាប់សឡើង 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

⚫ ក្សរែីដ្ឋច់សេល ើង ម្រត្ូវបិទកុ្សងតាក្ស់។ 

 

(3) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន ក្ស់ទងនឹងអនម័្យអាំឡុងសព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ 

⚫ ម្រត្ូវចងចាំអាំពីការខបងខចក្សរវាងត្ាំបន់ានក្សងវក្ស់និងត្ាំបន់គ្នម នក្សងវក្ស់សអាយ 

ន 

ចាស់លាស់។ 

⚫ ម្រត្ូវទុក្សម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋសម្របើម្រ ស់ជាស ើម្ខ  ក្សែវក្ស់សៅក្សខនលងខ   នក្សាំែត់្រចួជា

សម្រសច។ 

⚫ សម្រកាយចូ បងគន់ ម្រត្ូវលាងថ្ នឹងសាប ូជានិចេ។ ប

នទ ប់ម្ក្ស ម្រត្ូវសាល ប់សម្សោរសដ្ឋយសម្របើទឹក្សសាល បស់ម្

សោរ ូចជាអា ់ក្សុ ជាស ើម្។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើការសដ្ឋយសម្របើថ្ ខ   នប៉ាោះ 

ពា ់សក្សឬ់ម្រចមុ្ោះជាស ើម្សនោះសទ។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវជូត្ថ្ ជាមួ្យនឹងសសម្លៀក្ស 

បាំពាក្ស់ការងារជាស ើម្សនោះសទ។ 

 

(4) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន ក់្សទងនឹងការទុក្សដ្ឋក់្ស្ ិត្្ អាំឡុងសព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើសអាយ្ ិត្្ ប៉ាោះម្រត្ូវទឹក្សសនោះសទ។ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវទុក្ស្ ិត្្ ខ   នក្សសដដ រចួនិង្ ិត្្ ខ   នស វ្ ើសអាយចុោះ 

ម្រត្ជាក់្សរចួសៅក្សន ុងសីត្ុែហភាពបនទប់រយៈសព យូរសទ។ 

⚫ ម្រត្ូវទុក្ស្ ិត្្ សៅទីក្សខនលងខ   នក្សាំែត់្រចួជាសម្រសច សដ្ឋយម្ិនម្រត្វូស វ្ ើ 

សអាយប៉ាោះពា ់ជាមួ្យវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ជាស ើម្សនោះសទ។ 

⚫ សៅសព ម្របទោះសឃើញភាពែុសម្របម្រក្សត្ីថ្ន្ ិត្្  ម្រត្ូវបញ្ឈប់ម្របព័នធ្ តិ្ក្សម្ម និ

ងោយការែ៍សៅកាន់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវភាល ម្។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

4. ចាំែុចអនុវត្ែសៅសម្រកាយសព បាំសពញការងាររចួ 

 

⚫ ម្ុននឹងស វ្ ើការលាងសាអ ត្ ម្រត្ូវម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម្រយៈការចងអ ុ សដ្ឋយបសញ្េញ 

សសម្លងស ើម្បីបញ្ហជ ក្ស់ថាសត្ើកុ្សងតាក្ស់ថ្នា៉ា សុីនឬឧបក្សរែ៍ នបិទយា៉ា ងពិត្ម្រ ក្ស 

ខ រឬសទ។ 

⚫ ដ្ឋច់ខាត្ម្រត្ូវសរៀបចាំទុក្សដ្ឋក្ស់សដ្ឋយលាងសាអ ត្ា៉ា សុីនឬម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋជាស ើម្ខ  

ក្សែវក្ស់។ 

⚫ សរៀបចាំម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋសម្របើម្រ ស់ជាស ើម្ទុក្សដ្ឋក់្ស

សៅ 

ក្សខនលងក្សាំែត់្រចួសម្រសចវញិ្ងខ រ។ 

⚫ អនុវត្ែការស សសាអ ត្ទីក្សខនលងការងារសៅតា

ម្ការក្សាំែត់្រចួជាសម្រសច ស ើម្ប ី

រក្សាភាពានអនម្័យសាអ ត្ជានិចេ។ 

⚫ ក្សរែីានការផ្លល ស់ប្រូសវន ម្រត្ូវស វ្ ើការោយការែ៍

នូវចាំែុចចាំ ច់ជានិចេ។ 

⚫ ស ក្សរក់្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  ក្សែវក្ស់ជា

និចេ។ 

⚫ លាងសាអ ត្ខសបក្សសជើងការងារខ  ក្សែវក្ស់្ងខ រ រចួសម្ង តួ្សអាយសង ួត្។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

5. ការអនុវត្ែសក្សម្មភាព5s 

⚫ ពាក្សយថាសក្សម្មភាព5s សាំសៅសៅស ើ សប្ដ ប់ធាន ប់ រសបៀបសរៀបរយ សាអ ត្ ត្ អន

ម្័យ និង ទាល ប់ (ពាក្សយថ្នជួរស ាំង5ក្សន ុងភាសាជប៉ាុន)។ 

⚫ សក្សម្មភាព5sសនោះជាសក្សម្មភាពសាំខាន់សៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងអនម្័យទូសៅស ើម្បី 

រក្សាសុវត្ថ ិភាពនិងរុែភាពថ្ន្ ិត្្ ។ 

 

សប្ដ ប់ធាន ប់ -  សរៀបចាំសប្ដ ប់ធាន ប់សដ្ឋយរក្សាទុក្សវត្ថ ុខ  ចាំ ច់និងស ោះសច វត្ថ ុខ 

 ម្ិនចាំ ច់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រសបៀបសរៀបរយ - ក្សាំែត្់ក្សខនលងទុក្សដ្ឋក់្សចាស់លាស់ ស ើម្បីអាចយក្សវត្ថ ុខ  ចាំ ច់សច

ញម្ក្ស នភាល ម្ៗ។ 

 

 

សាអ ត្ ត្ - ស សាអ ត្ទីក្សខនលងការងារនិងបរសិវែជុាំវញិសនោះសអាយ នសាអ ត្ជានិចេ។ 

 

 

ម្រសឡោះ អ  ! 

សម្រាម្ 

វត្ថ ុមិ្នសម្របើ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

អនម្័យ - អនុវត្ែការសរៀបចាំសប្ដ ប់ធាន ប់ រសបៀបសរៀបរយ និង សាអ ត្ ត្ ស ើម្បី 

រក្សាសាថ នភាពសអាយសៅសាអ ត្ អ ។ 

 

ទាល ប ់ - បសងា ើត្ទាល ប់អនុវត្ែសៅតាម្ចាំែុចខ   នក្សាំែត់្រចួជាសម្រសចជានិចេ។ 

 

  

※ សៅទីក្សខនលងការងារែលោះ សរអាចនឹងសៅពាក្សយ

ថា“ទាល ប់” សៅជា ” វន័ិយ”។ សៅក្សន ុងសសៀវសៅ

អត្ថបទសនោះ សយើងសម្របើពាក្សយថា“ទាល ប់”។  

※ សៅក្សន ុងសសៀវសៅអត្ថបទសនោះ សយើងសម្របើពាក្សយ

ថា“ទាល ប់”។ 

 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

6. បញ្ហហ និងការម្ររប់ម្ររងការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាត្ុច

ខម្លក្ស 

 

●ម្របសិនសបើានការសម្រជៀត្ចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្ស ូចជាសលាហៈធាតុ្ឬខក្សវឬសក្ស់ឬស

ត្វ អ ិត្ជាស ើម្សៅក្សន ុង្ ិត្្  វាអាចជាមូ្ សហត្ុស វ្ ើសអាយប៉ាោះពា ់  ់សុែភាព

។ ម្យ៉ាងសទៀត្ វានឹងអាច ដ្ ់អារម្មែ៍ម្ិនទុក្សចិត្ែឬអារម្មែ៍ម្ិន អចាំសពាោះអនក្សសម្របើ

ម្រ ស់។ ការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្សភារសម្រចើនជាពិសសសរឆ្សក្ស់និងសត្វ អ ិត្

។ 

●សៅសព សក្សើត្ាន្ ប៉ាោះពា ់  ស់ុែភាពសដ្ឋយសារការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ច

ខម្លក្ស អនក្សសម្របើម្រ ស់នឹងសក្សើត្ានភាពម្ិនទុក្សចិត្ែ សហើយម្រក្សមុ្ហ ុននឹង ត់្ 

បង់ភាពសជឿជាក់្សឬម្រត្ូវ ន ម្ រការសងសាំែងែូចខាត្ខងម្សទៀត្។ 

● ូសចនោះ ដ្ឋច់ខាត្ម្រត្ូវបងាា រក្សុាំសអាយសក្សើត្ានការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្ស 

សអាយសសាោះ។ 

●អនុវត្ែការម្រតួ្ត្ពិនិត្យវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ និងពិនិត្យសដ្ឋយម្របងុម្របយ័ត្នខាល ាំងស ើម្បីបញ្ហជ ក្ស់

ថាសត្ើានការសម្រជៀត្ចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្សខ រឬសទ។ 

●ពយយាម្ទប់សាា ត្់ការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្សក្សន ុងសព ក្សាំពុងស វ្ ើការងារ។ ប

ខនថម្ស ើសនោះ ម្រត្ូវម្របងុម្របយ័ត្នម្ិនម្រត្ូវសអាយែល នួឯងបងាសអាយានការលាយឡាំ 

ចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្សសនោះសទ។ 

●ម្យ៉ាងសទៀត្ ម្រត្ូវសសងាត្សម្ើ សដ្ឋយម្របងុម្របយត័្នខាល ាំង សដ្ឋយសៅសព  ងឹថាសារធាតុ្ច

ខម្លក្សសរៀបនឹងសម្រជៀត្ចូ ឬ នសម្រជៀត្ចូ សហើយ ម្រត្ូវបញ្ឈប់ ាំសែើរការថ្នការ 

ងារនិងោយការែ៍សៅកាន់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវភាល ម្។ 

 

●ស ើម្បីទប់សាា ត្់កុ្សាំសអាយសត្វ អ ិត្អាចចូ សៅក្សន ុងត្ាំបន់្ ិត្ក្សម្ម ន ចាំ ច់ម្រត្ូវ 

អនុវត្ែការបងាា រការសម្រជៀត្ចូ ពីខាងសម្រដ ក្ស៏ ូចជាការទប់សាា ត្់មិ្នសអាយសក្សើត្ 

ានសឡើងសៅខាងក្សន ុងសោងចម្រក្ស។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

7.  វ ិ្ ីស ើម្បីបងាា រក្សងវក់្សអាហារសដ្ឋយសចត្ន 

 

⚫ ជាវ ិ្ ីស ើម្បីបងាា រការសក្សើត្ានក្សងវក់្សអាហារ ខ  សក្សើត្សឡើងតាម្រយៈការស វ្ ើសអាយ

ានការសម្រជៀត្ចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្សឬសារធាត្ុរីម្ីជាស ើម្សដ្ឋយសចត្ន ពីសាំ

ប្ក្ស់អនក្សខ  ស វ្ ើការសៅសោងចម្រក្សចាំែីអាហារ។ 

⚫ សរក៏្សសៅថាជា”ការការពារអាហារ”្ងខ រ។ 

⚫ ការបសងា ើត្ទាំនក់្សទាំនង អ រវាងអនក្សស វ្ ើការជាមួ្យនិងអនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវានសារៈសាំ

ខាន់ជាងសរ។ 

សម្រដពីសនោះ ក៏្សានវ ិ្ ី ូចត្សៅ្ងខ រ។ 

⚫  វ ិ្ ីសម្រាប់សៅសព ចូ និងសៅសព សចញពីទីក្សខនលងការងារ 

・សៅសព ចូ និងសចញពីទីក្សខនលងការងារ ម្រត្ូវក្សត្់ម្រតាអាំពីសព សវលាសៅស ើតាោង 

ក្សាំែត់្ម្រតា សហើយអនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវនឹងពិនិត្យ។ 

・ វ ិ្ ី ខ  សម្របើម្រ ស់បសចេក្សវទិយIT  ូចជា កាត្ICជាស ើម្ក៏្សក្សាំពុងសក្សើនសឡើង្ងខ រ។ 

⚫ ការផ្លល ស់ប្រូសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ 

・សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារខ  គ្នម នសហាស ៉ា  ស ើម្បីក្សុាំសអាយនាំយក្សវត្ថ ុខ  ម្ិនចាំ

 ច់សម្របើសម្រាប់ការងារចូ សៅក្សន ុងសោងចម្រក្ស។ 

 

⚫ ការបាំពាក្ស់ា៉ា សុីនងត្ 

・សម្របើស ើម្បីបញ្ហជ ក្ស់ថាការងាររបស់អនក្សស វ្ ើការមិ្នានបញ្ហហ សនោះសទ សៅសព សក្សើត្ាន

ការត្វា៉ូ ស្សងៗ។ 

・បាំពាក្ស់ា៉ា សុីនងត្និងងត្ទុក្សរបូភាពសៅម្រចក្សសចញចូ ថ្នទីក្សខនលងការងារនិងឃ្ល ាំង

ជាស ើម្ ស ើម្បីសម្របើសម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវសៅសព សក្សើត្ានឧបទទវសហត្ុចាំែីអាហារឬ

សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារ។ 

 

⚫ ការម្ររប់ម្ររងឱសង 

・បសងា ើត្វន័ិយថ្នការរក្សាទុក្សឱសងសៅក្សន ុងឃ្ល ាំងខ  សម្របើសម្រាប់ខត្រក្សាទុក្សឱសង សហើ

យានខត្អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវប៉ាុសប្ណ ោះខ  អាចសម្របើម្រ ស់ ន។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

8.  វ ិ្ ីបងាា រជាំងឆ្លលងវ ររុសកូ្សរ៉ូបូ្ម្របសេទងមី (COVID-19) 

 

ានការខែនាំ ូចខាងសម្រកាម្ ទុក្សជាវ ិ្ ីបងាា រជាំងឆ្លលងវ ររុសកូ្សរ៉ូបូ្ម្របសេទងមីខ  ក្សាំ

ពុងរ រក្សោ ដ្ឋ ចប់ពឆី្ន ាំ2020ម្ក្ស។ 

⚫  វ ិ្ ីបងាា រសៅសោងចម្រក្សចាំែីអាហារ 

・ហាម្សៅទីក្សខនលងការងារ សៅសព សក្សើត្ានអាការៈសដដ ែល នួឬពិ ក្ស ក្ស សងហ ើម្។ 

・សៅសព  ឹងថាអនក្សខ  រស់សៅ ទ្ោះជាមួ្យគ្នន  នលលងជាំងឆ្សនោះ ម្រត្ូវ ក្ស់ទងសៅកាន់អន

ក្សទទួ ែុសម្រត្ូវ សហើយហាម្សៅទីក្សខនលងការងារ។ 

・សម្រដពីការលាងថ្ និងសាល ប់សម្សោរសៅសព ចូ សៅទីក្សខនលងការងារ ក្ស៏ម្រត្ូវអនុវត្ែ

ការសាល ប់សម្សោរសៅម្រចក្សចូ ថ្នសោងចម្រក្ស អាហារដ្ឋា ន ការយិា ័យ និង បនទប់

ផ្លល ស់សសម្លៀក្សបាំពាក្ស់្ងខ រ។ 

・សាល ប់សម្សោរសៅក្សខនលងខ  ម្នុសសសម្រចើនគ្នន ប៉ាោះពា ់ ូចជាថ្  វ រជាស ើម្។ 

・ផ្លល ស់ប្រូែយ ់អាកាសជាសទៀង ត្់សៅអាហារដ្ឋា ន ការយិា ័យ និង បនទប់ផ្លល ស់ស

សម្លៀក្សបាំពាក្ស់។ 

⚫ ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅក្សន ុងជីវភាពរស់សៅ្ម្មតា 

・សចៀសវាង”ភាពជិត្ ាំង3” ូចខាងសម្រកាម្។ 

 [Mippei] បិទជិត្ 

ទីក្សខនលងខ  គ្នម នបងអ ចួ ឬ ម្ិនានការផ្លល ស់ប្រូែយ ់អាកាស។ 

 [Misshuu] ជិត្គ្នន  

សាថ នភាពខ  ម្នុសសសម្រចើនម្របមូ្ ្ុ្ាំគ្នន  ឬ ស ោះជាម្នុសសត្ិចប៉ាុខនែ ម្របមូ្ ្ុ្ាំគ្នន

សដ្ឋយសថ ិត្សៅចាៃ យជតិ្គ្នន ។ 

 [Missetsu] ជិត្សទ ិទធ 

សាថ នភាពខ  បសញ្េញសសម្លងឬនិយាយគ្នន ឬស វ្ ើសក្សម្មភាពជាស ើម្សដ្ឋយសថ តិ្សៅ

ចាៃ យអាចប៉ាោះពា ់គ្នន សៅវញិសៅម្ក្ស ន។ 

・លាងថ្ នឹងសាប ូឬសាល ប់សម្សោរសដ្ឋយអា ក់្សុ  សៅសព ម្រត្ឡប់សៅ  ់ ទ្ោះឬសៅមុ្

នសព បរសិភារអាហារ។ 

・សៅសព ក្សអក្សឬក្សប្ដ ស់ ម្រត្ូវសម្របើា៉ា សឬ់ក្សខនសងថ្ ឬម្រក្សដ្ឋសជូត្ាត្ជ់ាស ើម្ ស ើម្ប ី



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

ែទប់ាត្់និងម្រចម្ុោះ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំពូក្សទី3  ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររង ាំសែើរ

ការ្ ិត្ក្សម្ម 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

1. ការម្ររប់ម្ររងវត្ថ ុធាត្ុស ើម្ 

 

(1) ការរិត្ជាមូ្ ដ្ឋា ន ក់្សទងនឹងការម្ររប់ម្ររងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ 

ស ើម្បី្ ិត្ ននូវ្ តិ្្ ខ  ានសុវត្ថ ិភាពនិងរុែភាព អ  ការសម្របើម្រ ស់ 

វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ខ  ានសវុត្ថ ិភាពនិងរុែភាព អជាក្សតាែ ខ  ម្ិនអាចែវោះ ន។ សម្រពាោះ

ថាក្សរែីជាចាំែីអាហារ រុែភាពថ្នវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្នឹងានឥទធិព ្ាំស្ង 

ចាំសពាោះរុែភាពថ្ន្ តិ្្ ។  ូសចនោះ ការម្ររប់ម្ររងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ខ  សម្របើម្រ សស់ៅក្សន ុ

ង ាំប្ក្ស់កា  ាំបូងថ្ន ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងប្ស់។ 

ស ើម្បីអនុវត្ែការម្ររប់ម្ររងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្សអាយ នសម្ម្រសប ចាំ ច់ម្រតូ្វ ឹងចាស់ 

អាំពីក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ខ  សថ ិត្សៅស ើវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ (សយើងនឹងខែនាំ ចាំសែោះ ឹង 

ក្ស់ទងនឹងការម្ររប់ម្ររងអនម្័យសៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មសដ្ឋយ HACCP សៅ 

ជាំពូក្សទី4)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

(2) ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យស ើការទទួ ចូ វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ 

 ទធ្ ថ្នការពិនិត្យស ើការទទួ ចូ វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ ជាទិននន័យ ៏សាំខាន់សម្រាប់កា

រវនិិចឆ ័យថាសត្ើម្រតូ្វស វ្ ើចាំប្ត់្ការ ូចសម្ដចសៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មបនទ ប់ពីសនោះ។ 

 ូចបងាហ ញសៅក្សន ុងរបូភាពខាងស ើ ម្រត្ូវស វ្ ើការវាស់សទ ង់ក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ថ្នវត្ថ ុ

ធាតុ្ស ើម្សអាយ នចាស់ រចួអនុវត្ែការពិនិត្យស ើការទទួ ចូ ម្រសបសៅតាម្សនោះ 

ស ើម្បីពយយាម្ទទួ ចូ វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ខ  គ្នម នបញ្ហហ ។ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

2. ការម្ររប់ម្ររង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មនិងចាំែុចម្របងុម្រប

យ័ត្ន 

 

(1) ការរក្សាទុក្សវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្និង្ ិត្្ ក្សន ុង ាំសែើរការ(្ ិត្្ ពាក្សក់្សប្ដ   

សសម្រម្ច) 

ក្ស)ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរនិងសីត្ុែហភាព 

ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរានទាំនក្ស់ទាំនងយា៉ា ងជិត្សន ិទធជាមួ្យនឹងសីត្ុែហភាព  ូច

បងាហ ញសៅក្សន ុងរបូ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការកាត្់បនថយរយៈសព ថ្នការសថ ិត្សៅសីត្ុែហភាព1 0អងាសស~ 6 0អងាសសខ  ជា

សាថ នភាពស វ្ ើសអាយសម្សោរសក្សើនសឡើង សអាយ នកាន់ខត្ែល ីតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ 

 នានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ ក្សន ុងសគ្ន បាំែងសនោះ  

●រក្សាទុក្សសៅសីត្ុែហភាពែពស ់

●បរសិភារភាល ម្ៗ 

●ស វ្ ើសអាយចុោះម្រត្ជាក់្សយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 

●រក្សាទុក្សសម្រកាម្សាថ នភាពម្រត្ជាក់្សឬក្សក្ស 

ជាក្សតាែ ចាំ ច់។ 

ែ) ការម្ររប់ម្ររងឃ្ល ាំងម្រត្ជាក្ស់និងឃ្ល ាំងក្សាំែក្ស 

⚫ សៅក្សន ុងបទបញ្ាត្ែ ិថ្នចាប់អនម័្យចាំែីអាហារ ម្រត្ូវរក្សាទុក្សក្សន ុងឃ្ល ាំងក្សាំែក្ស 

60 អងាកសកឡើងកៅ : កេកោគភាគកគ្ចើនពិបាក្នឹងកក្ើនកឡើង 

ចកនាែ ោះពី 10 អងាកស កៅ 60 អងាកស : កេកោគកក្ើនកឡើង 

 (ចកនាែ ោះពី 30 អងាកស កៅ 40 អងាកស  

: កេកោគកក្ើនកឡើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ស) 

 
 
 

4 អងាកសចុោះកគ្កាេ : កេកោគភាគកគ្ចើនពិបាក្នឹងកក្ើនកឡើង 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

ខ  ានសីត្ុែហភាព-15អងាសសចុោះ ឬ ក្សន ុងឃ្ល ាំងម្រត្ជាក់្សខ  ានសីត្ុែហ  

ភាព10អងាសសចុោះ ប៉ាុខនែ  ចាំសពាោះសាច់សត្វឬម្របសេទម្រត្ីនិងសត្វក្សន ុងទឹក្ស ម្រត្ូវរក្សាទុ

ក្សសៅសីត្ុែហភាព4អងាសសចុោះ។ 

⚫ ម្រត្ូវាស់សីត្ុែហភាពក្សន ុងឃ្ល ាំង ាំងសនោះជាសទៀង ត់្ សហើយក្សត់្ម្រតានូវ ទធ្ ថ្នការ

វាស់សនោះ។ 

 

(2)  ាំសែើរការក្សសដដ  

សសទ ើរម្ររប់សម្សោរ ាំងអស់នឹងងាប់សៅសព ម្រត្ូវក្សសដដ  75 អងាសស និង រយៈសព 1

នទី។ប៉ាុខនែ  ក្ស៏ានសម្សោរខ  ្ន់នឹងក្សសដដ  ូចជា ក់្សសត្រ រសព ័រ( * )ខ  នឹងម្ិនងាប់

សទស ោះជាក្សសដដ ចប់ពី 100 អងាសសសឡើងសៅក្ស៏សដ្ឋយ។  ូសចនោះ ការសាល ប់សម្សោរសដ្ឋ

យសម្របើក្សសដដ ម្រត្ូវ នអនុវត្ែសដ្ឋយក្សាំែត្់ចាំសពាោះសតី្ុែហភាពនិងសព សវលាសអាយ នស

ម្ម្រសប។ 

 

(*) ក់្សសត្រ រសព ័រ :  ក់្សសត្រ រខ  ្ ិត្សព ័រ 

 

 

(3)  ាំសែើរការស វ្ ើសអាយចុោះម្រត្ជាក់្ស 

ស ើម្បីទប់សាា ត្់ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរខ  សៅរស់ោនបនទ ប់ពីក្សសដដ រចួ ចាំ ច់ 

សីតុ្ណ្ហ ភាពនិងច្ពេច្វលាននការកច្ដៅ ច្ែើមបីសាា ប់ច្មច្ោរ 

 

 

ច្ោេច្ៅ:  ក់ច្ត្រសីព ័រែូចជា ក់ច្ត្របូីេុេីនសុ(Clostridium  

botulinum)ជាច្ែើម 

・សីតុ្ណ្ហ ភាពចាំណុ្ចកណ្ដៅ េ 120អងាច្ស រយៈច្ពេ4នាេីច្ឡើងច្ៅ 

 

ច្ោេច្ៅ:  ក់ច្ត្របីងកការពេុអាហារេូច្ៅ 

・សីតុ្ណ្ហ ភាពចាំណុ្ចកណ្ដៅ េ 75អងាច្ស រយៈច្ពេ1នាេីច្ឡើងច្ៅ 

 

ច្ោេច្ៅ: ណូ្រ វូរុីស 

・85អងាច្ស~90អងាច្ស រយៈច្ពេ90វវនិាេីច្ឡើងច្ៅ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

ម្រត្ូវម្របញាប់ស វ្ ើសអាយចុោះម្រត្ជាក់្សសអាយ នឆ្ប់រហ័ស  ស់ីត្ុែហភាពខ  អាចទប់សាា

ត្់ការសក្សើនសឡើងថ្នសម្សោរ។  វ ិ្ ីស វ្ ើសអាយចុោះម្រត្ជាក់្សសាំខាន់ៗ រមួ្ាន“ វ ិ្ ីស វ្ ើសអាយចុោះ

ម្រត្ជាក់្សសដ្ឋយសម្របើែយ ់”នងិ” វ ិ្ ីស វ្ ើសអាយចុោះម្រត្ជាក់្សសដ្ឋយសម្របើទឹក្សម្រត្ជាក់្ស”ជាស ើម្។ 

 

(4)  ាំសែើរការបងាក្ស 

ម្របសិនសបើបងាក្សអាហារសដ្ឋយយឆ្ត្ៗ សនោះរុែភាពថ្នអាហារ ូចជារសជាត្ិនិង 

 ក្សខែៈខាងក្សន ុងថ្នអាហារជាស ើម្អាចនឹងានក្សម្រម្ិត្ងយចុោះ។  ូសចនោះ ចាំ ច់ម្រត្ូវ 

ក្សាំែត់្សីត្ុែហភាពក្សក្សសអាយ បតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ ន និងបងាក្សអាហារក្សន ុង 

រយៈសព ែល។ី ម្យ៉ាងសទៀត្ ស ើម្បីបងាក្សយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ការបញ្ច ុ ោះសីត្ុែហភាពសៅមុ្នសព

 បងាក្សតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ នានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ 

( * )  ពាក្សយថា បងាក្ស ានន័យ ូចសៅនឹងពាក្សយថាក្សាំែក្ស សហើយម្រត្ូវ នសម្របើម្រ ស់សៅ

សព បងាហ ញអាំពី ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្ម។ 

 (ឧ ហរែ៍:  ាំសែើរការបងាក្ស ការបងាក្សឆ្ប់រហ័ស) 

 

(5)  ាំសែើរការសវចែេប់ 

ចាំែុចម្ររប់ម្ររងខ  សាំខាន់សៅក្សន ុង ាំសែើរការសវចែេប់ រមួ្ាន ការម្ររប់ម្ររង 

ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសលាហៈធាតុ្ ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសារធាតុ្ចខម្លក្សសដ្ឋយកាាំរសម ីអុិច និ

ង ការម្ររប់ម្ររងស ើការបងាហ ញកា ្ុត្ក្សាំែត្់។ 

ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសលាហៈធាតុ្ជាឧបក្សរែ៍ម្ររប់ម្ររងខ  នឹងពិនិត្យរក្សសលាហៈធាតុ្

ខ  ជាសារធាត្ុចខម្លក្សបងាសអាយសក្សើត្ាន្ ប៉ាោះពា ់ស្សងៗ សដ្ឋយវាម្រត្ូវ 

 នសម្របើម្រ ស់សៅក្សន ុងម្របព័នធ្ ិត្ក្សម្មជាសម្រចើន។ 

ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសារធាតុ្ចខម្លក្សសដ្ឋយកាាំរសម ីអុិចអាចពិនិត្យរក្សសារធាតុ្ចខម្លក្ស 

និងានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់សម្រដពីសលាហៈធាតុ្ ូចជាងមឬខក្សវជាស ើម្។ នសព ងមីៗ សនោះ វាម្រត្ូវ 

នសម្របើម្រ ស់យា៉ា ងទូ ាំទូលាយសម្រាប់ជាម្ស្យ យ ៏ានម្របសិទធភាពក្សន ុងការ 

ខសវ ងរក្សសារធាតុ្ចខម្លក្សនិងានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់សៅក្សន ុង ាំសែើរការម្ររប់ម្ររងការទទួ ចូ  

វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្និង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្ម។ ម្យ៉ាងសទៀត្ សៅតាម្ ក្សខែៈពិសសសថ្ន 

ឧបក្សរែ៍សនោះ វាក្ស៏ម្រត្ូវ នសម្របើម្រ ស់សៅក្សន ុងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យការែវោះចាំនួនឬការែូច 

ម្រទង់ម្រ យថ្ន្ ិត្្ ជាស ើម្្ងខ រ។ 

ក្សាំហុសខ  សក្សើត្សឡើងសម្រចើនសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងការបងាហ ញកា ្ុត្ក្សាំែត្់សនោះរឆ្ 

ការម្ររប់ម្ររងកា បរសិចឆទ។ ក្សាំហុសថ្នការបងាហ ញកា ្ុត្ក្សាំែត្់  ូចជាថ្ងៃ្ុត្ 

ក្សាំែត់្ថ្នការរក្សារសជាត្ិជាស ើម្ម្រត្ូវ នចត់្ទុក្សថាជាក្សាំហុសខ   នរក្សសឃើញសម្រចើន

ជាងសរសៅក្សន ុង ាំសែើរការម្របមូ្ ចូ ទាំនិញវញិ។ មូ្ សហត្ុថ្នការសក្សើត្ាន 

ក្សាំហុសក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងកា បរសិចឆទភារសម្រចើនជាក្សាំហុសស វ្សម្របខហសសដ្ឋយសារ 

ការយ ់ម្រចឡាំ។ ។ ចាំ ច់ម្រត្ូវានចាំប្ត្់ការស ើម្បីក្សុាំសអាយានក្សាំហុសស វ្ស 

ម្របខហសខបបសនោះសក្សើត្សឡើង។ ឧ ហរែ៍ ការបងាហ ញថ្ងៃ្ុត្ក្សាំែត្់ថ្នការរក្សា 

រសជាត្ិឬស ែសាគ  ់្ ិត្ក្សម្មជាស ើម្សៅថ្ងៃថ្ន ាំសែើរការសវចែេប់ បខនថម្ជាមួ្យ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

នឹងការកាត្់ទុក្សនូវងង់សវចែេប់ជាស ើម្ខ  ានស ោះពុម្ពអក្សសរស ើសនោះជាក់្សខសដង 

ជាស ើម្ស ើម្បីរក្សាក្សាំែត់្ម្រតា។ ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

3. ការម្ររប់ម្ររង្ ិត្្  

 

(1) ការពិនិត្យសម្សោរសៅក្សន ុង្ ិត្្  

ក្សរែីខ  ចាំែុចម្រតួ្ត្ពនិិត្យនិងបទដ្ឋា នម្រត្ូវ នក្សាំែត្់រចួជាសម្រសចសៅក្សន ុងចាប់ 

ម្រត្ូវអនុវត្ែសៅតាម្សនោះ។ 

ចាំែុចម្រតួ្ត្ពិនិត្យទូសៅក្សន ុងក្សរែីម្រត្ូវអនុវត្ែការពិនិត្យ ក្សខែៈឯក្សោជយ ជាចម្បង 

រមួ្ាន ការពិនិត្យស ើចាំនួន ក្ស់សត្រ ររស់ទូសៅ  ក់្សសត្រ រសពាោះសវៀន ា្ំ និង ម្រក្សមុ្ ក្ស់សត្

 រ រសពាោះសវៀន ា្ំ។ សៅតាម្ការចាំ ច់ ក្ស៏នឹងានការពិនិត្យសៅស ើ ក់្សសត្រ រោងមូ្ ពែ៌

ស ឿងសថ ិត្សៅ្ុ្ាំជាចសងាា ម្(Staphylococcus aureus)  ក់្សសត្រ រក្សន ុងម្រក្សមុ្សា ់ម្៉ាូ សនឡា

(Salmonella)  ក់្សសត្រ រក្សន ុងម្រក្សមុ្ខាាំេីឡូ ក់្សខទរ(Campylobacter)ជាស ើម្្ងខ រ។ 

 

 

(2) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ម្ររប់ម្ររងស ើការរក្សាទុក្ស្ ិត្្  

⚫ ក្សរែីសីត្ុែហភាពរក្សាទុក្សម្រត្ូវ នក្សាំែត្់រចួជាសម្រសចសៅក្សន ុងចាប់ឬសសចក្សដ ីខែនាំ 

ម្រត្ូវអនុវត្ែសៅតាម្សនោះ។ ក្សរែីគ្នម នការក្សាំែត់្សៅក្សន ុងចាប់ជាស ើម្សនោះសទ ជាទូ

សៅ បទដ្ឋា នថ្នសីត្ុែហភាពក្សន ុងឃ្ល ាំងក្សាំែក្សរឆ្- 1 5អងាសសចុោះ សហើយក្សន ុងឃ្ល ាំងម្រត្

ជាក្ស់រឆ្10អងាសសចុោះ។ 

⚫ ស ើម្បីម្ររប់ម្ររងកា ក្សាំែត្់បញ្ច  ូឃ្ល ាំងថ្ន្ ិត្្  ម្រត្ូវអនុវត្ែសគ្ន ការែ៍ថ្នកា

រចូ ម្ុនសចញម្ុន(ការបសញ្េញ្ ិត្្ ចប់ពី្ ិត្្ ខ  សសម្រម្ច 

 នម្ុន)។ 

 

(3) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ម្ររប់ម្ររងសាំប្ក្សរក្សាទុក្ស 

⚫ ស ើម្បីសម្រត្ៀម្សម្រាប់ក្សរែីខ  សក្សើត្ានការត្វា៉ូជាស ើម្សម្រកាយបសញ្េញ្ ិត្ 

្  ម្រត្ូវអនុវត្ែការ ញយក្សនិងរក្សាទុក្សសាំប្ក្សក្សន ុងអម្រតាក្សាំែត្់មួ្យសម្រាប់ 

រក្សាទុក្ស សដ្ឋយ ញសចញពីក្សន ុងចាំសប្ម្្ ិត្្ ខ   ន្ ិត្រចួ។ 

⚫ ចាំសពាោះសាំប្ក្សរក្សាទុក្ស រួររក្សាទុក្សសដ្ឋយរមួ្បញ្ច  ូ ាំងកា បរសិចឆទ្ ិត្ 

នីមួ្យៗ្ងខ រ។ 

 

(4) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នសៅសព ម្ររប់ម្ររងសីតុ្ែហភាពសព  ឹក្សជញ្ជ នូ 

⚫ ម្រត្ូវម្ររប់ម្ររងសីត្ុែហភាពសអាយ នខាជ ប់ែជ នួ ស ើម្បីក្សុាំសអាយរុែភាពងយចុោះ 

សដ្ឋយសារបខម្រម្បម្រមួ្ សតុី្ែហភាពសៅសព  ឹក្សជញ្ជ នូ្ ិត្្ ។ 

⚫ សៅក្សន ុងរងយនែរក្សាភាពម្រត្ជាក់្សឬរងយនែរក្សាក្សាំែក្ស នឹងានភាជ ប់ឧបក្សរែ៍ក្សត់្

ម្រតាសីតុ្ែហភាពក្សន ុងសព  ឹក្សជញ្ជ នូ  ូសចនោះ ម្រត្ូវពនិិត្យសម្ើ ជាសទៀង ត្់ចាំសពាោះ 

ក្សាំែត់្ម្រតាសីត្ុែហភាព ាំងសនោះ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

4. ការម្ររប់ម្ររងអាហារសោរម្របត្ិក្សម្ម 

(1) អាហារសោរម្របត្ិក្សម្មខ  ម្រត្ូវម្ររប់ម្ររង 

សយាងសៅតាម្ចាប់សដ ីពកីារបងាហ ញសៅស ើចាំែអីាហារ រមួ្ានកាត្ពវក្សិចេសៅក្សន ុង

ការដ្ឋក់្សបងាហ ញនូវអាហារ7ម្របសេទ សដ្ឋយចត្់ទុក្សជាវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ក្សាំែត្់ជាក្ស់លាក្ស់ 

សម្រពាោះជាអាហារខ  ានក្សរែីសក្សើត្សឡើងថ្នសោរម្របតិ្ក្សម្មសម្រចើនជាពិសសសឬអាចនឹងប

ងាសោរសញ្ហា ៃ្ន់ ៃ្រខាល ាំង។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ានការក្សាំែត្់ថារួរដ្ឋក្ស់បងាហ ញ្ងខ រ 

ចាំសពាោះអាហារ ាំង2 1ម្របសេទខ  ានក្សរែីសក្សើត្សឡើងតិ្ចនិងមិ្នសូវបងាសោរសញ្ហា ៃ្

ន់ ៃ្រសទសបើសម្របៀបស្ៀបសៅនឹងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ក្សាំែត្់ជាក់្សលាក្ស់។ 

 

< <អាហារខ  ានកាត្ពវក្សិចេម្រត្ូវដ្ឋក់្សបងាហ ញ សដ្ឋយម្រត្ូវ នចត្់ទុក្សថាជាវត្ថ ុ

ធាតុ្ស ើម្ក្សាំែត្់ជាក្ស់លាក្ស់>> 

① បងាគ  ②កាដ ម្ ③ម្រសូវសា ី ④សូ  ⑤ស ុត្  

⑥ទឹក្សសដ្ឋោះសគ្ន ⑦សខែដ ក្ស ី 

 

 

<<អាហារខ  ម្រត្ូវ នក្សាំែត្់ថារួរដ្ឋក្ស់បងាហ ញ >> 

①ម្រគ្នប់អា ់ម្៉ាុន ②ម្ររាំអាវា៉ូ រ ៊ី ③ម្ឹក្ស  

④ពងម្រត្ី ⑤ម្រកូ្សច ⑥ម្រគ្នប់សាវ យចនទ ី 

⑦ខ ល្រីវ រ ⑧សាច់សគ្ន ⑨ម្រគ្នប់វ៉ូ ប្ត្ ់

⑩ ៃ  ⑪ម្រត្ីសាក្ស ិ ⑫ម្រត្ីសា  ⑬សខែដ ក្សសសៀង 

⑭សាច់ាន ់ ⑮ខ ល្សចក្ស ⑯សាច់ម្រជកូ្ស 

⑰្សិត្ា៉ា ស ុតាកិ្ស ⑱ខ ល្សសដ្ឋ ⑲ ាំឡូងេន ាំ  

⑳ខ ល្ស ៉ា ម្ ㉑សារធាតុ្សហាឡាទីន 

 

(2) ការបងាា រការចម្លងក្សងវក្ស់ 

ការសម្រជៀត្ចូ ថ្នអាហារសោរម្របត្ិក្សម្មសៅក្សន ុង្ ិត្្ ស្សងសទៀត្ស វ្ ើសអាយសក្សើត្ា

នការចម្លងក្សងវក្ស់។ សូម្ម្របងុម្របយ័ត្ន សម្រពាោះក្សងវក់្សខ  សក្សើត្សឡើងសៅសព ទុក្សដ្ឋក្ស់ 

វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្និងសៅក្សន ុងម្របព័នធ្ ិត្ក្សម្មជាមូ្ សហត្ុចម្បងសៅក្សន ុងសនោះ។ 

ក្ស)  ការរក្សាទុក្សសដ្ឋយខបងខចក្សវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្សូម្រក្សាទុក្សសដ្ឋយខបងខចក្សរវាងវត្ថ ុធាតុ្

ស ើម្ខ  ាន ទ្ ុក្សនិងវត្ត ុធាតុ្ស ើម្ខ  ម្ិនាន ទ្ ុក្សអាហារសោរម្របត្ិក្សម្ម។ 

 

 

 

ម្រសូវសា ី  សូ  សម្ៅទឹក្សសដ្ឋោះសគ្ន 
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ែ) ការខបងខចក្សម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋសម្របើម្រ ស ់

ចាំសពាោះវត្ថ ុ ទ្ ុក្សឬម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋស្សងៗ 

ខ  សម្របើម្រ ស់សៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្ម  

ម្រត្ូវខបងខចក្សការសម្របើសៅតាម្វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ 

ខ  ាន ទ្ ុក្សនិងវត្ត ុធាតុ្ស ើម្ខ  គ្នម ន ទ្ ុ

ក្សអាហារសោរម្របត្ិក្សម្ម។ 

ចាំ ច់ម្រត្ូវខបងខចក្សវត្ថ ុ ទ្ ុក្សឬម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ

ស្សងៗសដ្ឋយសម្របើពែឬ៌រូសសញ្ហា ។ 

រ) ការលាងសាអ ត្ម្របព័នធ្ ិត្ក្សម្ម 

ក្សរែីាន្ ិត្្ ស្សងសទៀត្ខ  ម្រត្ូវ្

 ិត្សម្រកាម្ម្របព័នធ ូចគ្នន  ជាវត្ថ ុធាតុ្ 

ស ើម្ខ  ាន ទ្ ុក្សអាហារសោរម្របត្ិក្សម្ម ម្រត្ូវអនុវត្ែការលាងសាអ ត្សអាយ នម្៉ាត់្ចត់្ 

ស ើម្បីក្សុាំសអាយបនស ់នូវអាហារសោរម្របត្ិក្សម្ម។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ក្សរែី្ ិត្នូវ្ ិត្ 

្ ខ  ាន ទ្ ុក្សវត្ថ ុធាត្ុស ើម្ក្សាំែត្់ជាក្ស់លាក្ស់ រួរស វ្ ើចាំប្ត្់ការ ូចជាស វ្ ើការ្ ិត្

សៅចុងសម្រកាយសរថ្នថ្ងៃសនោះ។ ។ 

ឃ) ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្នស្សងៗសទៀត្ 

⚫ ម្ិនម្រត្ូវទុក្សដ្ឋក់្សវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ក្សាំែត្់ជាក្ស់លាក្ស់បនត ុបពីស ើវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ស្សងសទៀត្

ជាស ើម្សនោះសទ។ 

⚫ ្ ិត្្ ខ  សបើក្សរចួអាចក្សាំពប់សចញនូវអាហារក្សន ុងសនោះ រចួលាយឡាំបញ្ច  ូគ្នន   ូ

សចនោះ ម្រត្ូវម្របងុម្របយ័ត្នជាពិសសស។ 

  

អង់ទីខសន

ជាសូ  

អង់ទីខសនជា

សម្ៅទឹក្សសដ្ឋោះសគ្ន 

អង់ទីខសន

ជាម្រសូវសា ី 
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5. ការម្ររប់ម្ររងឱសង 

 

អាចសក្សើត្ានការម្រចឡាំសម្របើម្រ ស់ថាន ាំលាងសាអ ត្ឬថាន ាំសាល ប់សម្សោរ ស វ្ ើសអាយ 

សម្រជៀត្ចូ ក្សន ុងអាហារ ឬ អាចានក្សរែីខ  បញ្ច  ូលាយឡាំសដ្ឋយសចត្ន។  

ស ើម្បីបងាា រឧបទទវសហត្ុឬក្សរែីសក្សើត្សឡើងខបបសនោះ ការរក្សាទុក្សនិងរសបៀបសម្របើម្រ ស់ខ 

 សម្ម្រសបានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ 

(1) បសងា ើត្ទីក្សខនលងសម្រាប់រក្សាទុក្សខត្ឱសង 

 ស ើម្បីរក្សាទុក្សឱសងសអាយាន ក្សខែៈសម្ម្រសប ចាំ ច់ម្រត្ូវបសងា ើត្ក្សខនលងរក្សា 

ទុក្សសម្រាប់ខត្ឱសង សៅក្សខនលងស្សងពីទីក្សខនលងអនុវត្ែការងារ។ សៅទីក្សខនលងអនុវត្ែ

ការងារ ម្រត្ូវយក្សឱសងសចញខត្ក្សន ុងបរាិែចាំ ច់ប៉ាុសប្ណ ោះ សហើយម្ិនម្រត្ូវទុក្សសច ឱ

សងខ  ស ់និងម្ិនសម្របើសៅទីក្សខនលងអនុវត្ែការងារសនោះសទ។ 

 

(2) ក្សត់្ម្រតាសៅក្សន ុងបញ្ជ ីសចញចូ ឃ្ល ាំងថ្នឱសង 

 ស ើម្បីម្ររប់ម្ររងបរាិែសម្របើម្រ ស់និងបរាិែស ់ថ្នឱសងសអាយ នសម្ម្រសប ចាំ

 ច់ម្រត្ូវស វ្ ើការក្សត្់ម្រតាសៅក្សន ុងបញ្ជ ីសចញចូ ឃ្ល ាំងថ្នឱសងសៅសរៀងោ ់សព សម្របើម្រ ស់

ម្ដងៗ។ 

ម្យ៉ាងសទៀត្ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យសៅក្សខនលងរក្សាទុក្សស ើម្បី ឹងថាបរាិែក្សន ុងឃ្ល ាំងខ   

ក្សត់្ម្រតាសៅក្សន ុងបញ្ជ ីនិងបរាិែជាក់្សខសដងាន ក្សខែៈ ូចគ្នន ខ រឬសទ ក្ស៏ានសារៈសាំ

ខាន់្ងខ រ។ 

 

(3) សរសសរស ម្ ោះឱសងជាស ើម្សៅស ើវត្ថ ុ ទ្ ុក្សឱសង 

 ស ើម្បីទប់សាា ត្់ការសម្របើម្រ ស់ឱសងែុស ម្រត្ូវសរសសរនូវ”ស ម្ ោះឱសង”និង”រសបៀបសម្របើម្រ 

ស់”ជាស ើម្ សៅស ើវត្ថ ុ ទ្ កុ្សឱសងជានិចេ។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ការបិទសាល ក្សសាគ  ់ 

ឱសងសៅស ើវត្ថ ុ ទ្ ុក្សឬផ្លល ស់ប្រូពែ៌ថ្នវត្ថ ុ ទ្ ុក្សចាំសពាោះឱសងនីមួ្យៗ ក្ស៏កាន់ខត្អាចទប់

សាា ត្់ការសម្របើម្រ ស់ឱសងែុស្ងខ រ។ 
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ជាំពូក្សទី4  ចាំសែោះ ឹង ក់្សទងនឹងការម្ររប់ម្ររងអនម័្យ

សៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មសដ្ឋយHACCP 
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1.  ូចសម្ដចខ  សៅថា HACCP? 

 

HACCP(ហាសាប់)ជាពាក្សយកាត់្ថ្ន Hazard Analysis Critical Control Point។  

*HA*សាំសៅសៅស ើការវភិារក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ រឆ្ថាវាជាការស វ្ ើសអាយ ឹងចាស់ 

លាស់អាំពីថាសត្ើានអវ ីែល ោះខ  នឹងកាល យជាក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់។ ម្យ៉ាងសទៀត្*CCP*សាំ

សៅសៅស ើចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ៗខ  នឹងស វ្ ើសអាយមិ្នអាចសក្សើត្ានក្សាំហុស 

លគងសៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មសនោះ។ 

ានន័យថា វាជាវ ិ្ ីម្ររប់ម្ររងអនម័្យខ  ធានសៅស ើសុវត្ថ ិភាពថ្ន្ ិត្្  តា

ម្រយៈការសសងាត្សម្ើ (ការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន)និងស វ្ ើក្សាំែត់្ម្រតាសៅស ើ ាំសែើរការ 

សាំខាន់ៗជាពិសសស ស ើម្បីបងាា រការសក្សើត្សឡើងថ្ន្ ប៉ាោះពា ់ បនទ ប់ពីស វ្ ើការវាស់ 

សទង់នូវ្ ប៉ាោះពា ់ ូចជាក្សងវក្ស់សដ្ឋយសារសម្សោរឬការសម្រជៀត្ចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្ស

ជាស ើម្ សៅក្សន ុង ាំសែើរការនីមួ្យៗរិត្ចប់ពីការទទួ ចូ វត្ថ ុធាតុ្ស ើម្រហូត្  ់ការ

បសញ្េញ្ ិត្្ សសម្រម្ច។  វ ិ្ ីសនោះម្រតូ្វ នចត់្ទុក្សថាអាចទប់សាា ត់្ការបសញ្េញ 

្ ិត្្ ខ  ានបញ្ហហ ខ ន្ក្សសុវត្ថ ិភាព នយា៉ា ងានម្របសិទធភាពជាង សបើសម្របៀបស្ៀ

បសៅនឹងវ ិ្ ីម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម្សាំប្ក្សថ្ន្ ិត្្ សសម្រម្ច។ 
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2.  ឹងអាំពីក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ 

 

ក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់សែុភាពខ  ជាសគ្ន សៅសៅក្សន ុងHACCP រមួ្ាន3ចាំែុច ូច

ត្សៅ។ 

 

(ក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ក្សខែៈជីវៈ) 

ក្សតាែ ខ  បងា្ ប៉ាោះពា ់សដ្ឋយសារ ក្ស់សត្រ រខ  បងា្ ប៉ាោះពា ់ ( ក់្សសត្រ រសពាោះសវៀ

ន ា្ំបងាការហូរ្ម្សៅក្សន ុងសពាោះសវៀនO 1 5 7   ក្ស់សត្រ រោងមូ្ ពែ៌ស ឿងសថ ិត្សៅ្ុ្ាំជា

ចសងាា ម្(Staphylococcus aureus)  ក់្សសត្រ រក្សន ុងម្រក្សមុ្ខាាំេីឡូ ក់្សខទរ(Campylobacter)

។ ។) និង ែូរ៉ូ ូវ ររុសជាស ើម្។ 

 

(ក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ក្សខែៈរីមី្) 

ក្សតាែ ខ  បងា្ ប៉ាោះពា ់សដ្ឋយសារថាន ាំក្សសិក្សម្មឬថាន ាំម្របឆ្ាំងសម្សោរខ  សម្រជៀត្ 

ចូ ក្សន ុងវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្ ឬ សដ្ឋយសារថាន ាំលាងសាអ ត្និងថាន ាំសាល ប់សម្សោរខ  សម្របើសៅទី

ក្សខនលងការងារជាស ើម្។ 

 

(ក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ក្សខែៈរបូ) 

ក្សតាែ ខ  បងា្ ប៉ាោះពា ់សដ្ឋយសារការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្សខ   

ដ្ ់សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ សដ្ឋយរមួ្ាន សលាហៈធាតុ្ ងម ខក្សវ ផ្លល សទ ិច ក្សខែៈរងឹជាស ើម្។ 
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3. សគ្ន ការែ៍ ាំង7ថ្នHACCP 

 

សៅក្សន ុងHACCP រមួ្ាន”សគ្ន ការែ៍ ាំង7”។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍1>> ការវភិារក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ (HA) 

ចាំ ច់ម្រតូ្វានការវភិារក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ស ើម្បីក្សាំែត្់យក្សចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំ

ខាន់(CCP)។ សៅក្សន ុងការវភិារក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ម្ុន ាំបូង ម្រត្ូវោយនម្ថ្ន 

្ ប៉ាោះពា ់ខ  អាចរិត្សឃើញពីវត្ថ ុធាតុ្ស ើម្និងពី ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្ម។បនទ ប់ម្ក្ស 

ម្រត្ូវសសម្រម្ចថាក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ាំងសនោះានសារៈសាំខាន់ប៉ាុប្ណ  សហើយម្រត្ូវ 

ម្ររប់ម្ររងយា៉ា ង ូចសម្ដចស ើម្បីបងាា រក្សុាំសអាយសក្សើត្ាន្ ប៉ាោះពា ់។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍2>> ការក្សាំែត់្ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់(CCP) 

ស ើម្បីម្ររប់ម្ររងក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់ ម្រត្ូវក្សាំែត្យ់ក្ស ាំសែើរការខ  សាំខាន់ជា 

ពិសសសស វ្ ើជាចាំែុចម្ររបម់្ររងសាំខាន់(CCP)។ ឧ ហរែ៍  ាំសែើរការសាល ប់សម្ 

សោរសដ្ឋយក្សសដដ  ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសលាហៈធាតុ្ និង ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសដ្ឋយកាាំ 

រសម ីអុិច។ ។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍3>> ការសរៀបចាំបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររង(CL) 

សរៀបចាំសអាយានបទដ្ឋា នស ើម្បីធានស ើសុវត្ថ ិភាពចាំែីអាហារសៅក្សន ុង ាំសែើរការ្ ិ

ត្ក្សម្ម ស វ្ ើជាបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររង(Critical Limit)។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍4>> ការសរៀបចាំវ ិ្ ីសសងាត្សម្ើ (ការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន) 

សរៀបចាំសអាយានវ ិ្ ីសម្រាប់ស វ្ ើការសសងាត្សម្ើ (ការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន)ថាសត្ើចាំែុច

ម្ររប់ម្ររងសាំខាន់(CCP)ក្សាំពុងម្រត្ូវ នម្ររប់ម្ររងក្សន ុង ក្សខែៈសម្ម្រសបខ រឬសទ។  វ ិ្ ី 

ពិនិត្យតាម្ដ្ឋនចាំ ច់ម្រតូ្វជាវ ិ្ ី ខ  អាចស វ្ ើការពិនិត្យនិងក្សត់្ម្រតាក្សន ុង ក្សខែៈបនែ  

បនទ ប់គ្នន ឬភាពញឹក្សញាប់ថ្នការអនុវត្ែាន ក្សខែៈសម្ម្រសប។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍5>> ការសរៀបចាំចាំប្ត្់ការខក្សសម្រមួ្  

ម្រត្ូវក្សាំែត្់ទុក្សជាម្ុន ក្ស់ទងនឹង ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយថ្នការអាចស វ្ ើសអាយសាថ នភាព 

ម្រត្ឡប់សៅ ក្សខែៈម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វវញិ និង  ក់្សទងនឹងចាំប្ត្់ការចាំសពាោះ្ ិត្្ ខ   

ន្ ិត្រចួសៅសព សនោះ ក្សន ុងក្សរែីខ   នពិនិត្យសឃើញថាបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររង 

ម្ិនម្រត្ូវ នអនុវត្ែសដ្ឋយម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ សយាងសៅតាម្ ទធ្ ថ្នការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍6>> ការសរៀបចាំវ ិ្ ីម្រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ហជ ក់្ស 

ក្សាំែត់្យក្សវ ិ្ ី ខ  នឹងពិនិត្យ ឹងថាសត្ើរសម្រាងថ្នHACCPម្រត្ូវ នបសងា ើត្សដ្ឋយ 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

សម្ម្រសបនិងក្សាំពុងម្រត្ូវ នអនុវត្ែក្សន ុង ក្សខែៈសម្ម្រសបខ រឬសទ។ 

 

<<សគ្ន ការែ៍7>> ការម្ររប់ម្ររងស ើការរក្សាក្សាំែត់្ម្រតា 

ស វ្ ើក្សាំែត់្ម្រតាអាំពីការពិនិត្យតាម្ដ្ឋននិងចាំប្ត្់ការខក្សសម្រមួ្  រចួរក្សាទុក្សក្សាំែត់្

ម្រតា ាំងសនោះ។ 

 ក់្សទងនឹងការរក្សាក្សាំែត្់ម្រតា ចាំ ច់ម្រត្ូវបញ្ហជ ក្ស់ចាស់លាស់អាំពីអនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវ

ចាំសពាោះការម្ររប់ម្ររងស ើការរក្សាទុក្ស រយៈសព រក្សាទុក្ស និង ទីក្សខនលងរក្សាទុក្ស។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

4. ចាំែុចសាំខាន់ៗសៅក្សន ុងការបាំសពញតួ្នទីសៅទីក្សខនលង

ការងារជាក់្សខសដ ង 

 

(1)  ឹងថាម្រត្ង់ប្ជាចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ 

ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ខ   នក្សាំែត់្សៅក្សន ុងសគ្ន ការែ៍2ថ្នHACCP ជា 

 ាំសែើរការខ  ចាំ ច់ម្រត្ូវការការម្ររប់ម្ររងសដ្ឋយម្៉ាត់្ចត់្ជាពិសសស។  

អនក្សម្រតូ្វ ឹងថាសត្ើម្រត្ង់ប្ថ្ន ាំសែើរការ្ ិត្ក្សម្មខ  ែល នួទទួ បនទ ុក្សម្រតូ្វ ន 

ក្សាំែត់្ជាចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ សហើយក្សរែីខ  អនក្ស នម្របទោះសឃើញភាពែុសម្របម្រក្ស

ត្ីសៅចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ ាំងសនោះសដ្ឋយថ្ច នយ អនក្សម្រត្ូវោយការែ៍សៅ 

កាន់អនក្សម្ររប់ម្ររងភាល ម្។ 

ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ ជា ាំសែើរការ ៏សាំខាន់ខ  ម្រត្ូវ នក្សាំែត្់សឡើង ស ើម្បី 

បងាា រការសក្សើត្សឡើងថ្នសហត្ុការែ៍ពុ អាហារឬរបួសស្សងៗខ  អាចនឹងសក្សើត្សឡើង

សៅសព បរសិភារអាហារ ឬ ស ើម្បីកាត្់បនថយម្ក្សម្រត្ឹម្ក្សម្រម្ិត្គ្នម នឥទធិព ។ 

ឧ ហរែ៍  ាំសែើរការសាល ប់សម្សោរសដ្ឋយក្សសដដ ជាឧ ហរែ៍ត្ាំប្ងមួ្យថ្ន 

ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់។ 

 ាំសែើរការសាល ប់សម្សោរសដ្ឋយក្សសដដ ជា ាំសែើរការ ៏សាំខាន់ខាល ាំងប្ស់សៅក្សន ុង 

ការកាត្់បនថយសម្សោរខ  សថ ិត្សៅក្សន ុងអាហារ ស ើម្បីធានចាំសពាោះថ្ងៃ្ុត្ក្សាំែត់្ថ្ន 

ការរក្សារសជាត្ិឬថ្ងៃ្ុត្ក្សាំែត្់ថ្នការសម្របើម្រ ស់ខ  ម្រត្ូវ នក្សាំែត្់ទុក្សជាម្ុន។ 

ម្យ៉ាងសទៀត្ ឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសលាហៈធាតុ្នងិឧបក្សរែ៍ពិនិត្យរក្សសារធាតុ្ចខម្លក្ស

សដ្ឋយកាាំរសម ីអុិច ជា ាំសែើរការខ  ម្រត្ូវ នក្សាំែត្់សឡើងស ើម្បសីសងាត្សម្ើ សារធាតុ្ច

ខម្លក្សខ  ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ ូចជាសលាហៈធាតុ្និងផ្លល សទ ិចជាស ើម្ សហើយសព ែលោះវាក្ស៏ម្រត្ូវ

 នក្សាំែត់្ស វ្ ើជាចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់្ងខ រ។ 

ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ក្ស៏អាចជា ាំសែើរការចុងសម្រកាយខ  សរមិ្នអាចទប់សាា ត្់ការ

សក្សើត្សឡើងថ្ន្ ប៉ាោះពា ់ នសទៀត្សៅ ាំសែើរការបនទ ប់ពីសនោះ។ 

 

(2)  ឹងអាំពីក្សម្រមិ្ត្ក្សាំែត់្ថ្នបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររង 

បទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររងខ   នក្សាំែត់្សៅក្សន ុងសគ្ន ការែ៍3ថ្នH ACC P  ជាបទដ្ឋា នស ើ

ម្បីម្ររប់ម្ររងសអាយ នសម្ម្រសបចាំសពាោះចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ខ  ម្រត្ូវ ន 

ក្សាំែត់្ជាក់្សលាក់្សសៅក្សន ុងការវភិារក្សតាែ បងា្ ប៉ាោះពា ់។ ានន័យថា វាជា ាំសែើរការ

 ៏សាំខាន់សៅក្សន ុងការធានសុវត្ថ ិភាពថ្ន្ ិត្្ ។ 

ឧ ហរែ៍ថ្នការក្សាំែត្់ក្សន ុងបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររងសម្រាប់ ាំសែើរការសាល ប់សម្សោរសដ្ឋ

យក្សសដដ  ាន ូចជា “សម្រកាយសព សីត្ុែហភាព្នចូ ចសនល ោះ 80 អងាសស ~ 90 

អងាសស ម្រត្ូវរក្សាសាថ នភាពសនោះរយៈសព 5នទីសឡើងសៅ។” ម្យ៉ាងសទៀត្ ការក្សាំែត្់ក្សន ុង

បទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររងថ្នឧបក្សរែ៍ខសវ ងរក្សសលាហៈធាត្ុ រឆ្ ការអាចពិនិត្យរក្សសឃើញនិងជ



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

ម្រម្ោុះសចញនូវសារធាតុ្អុីែុក្សឬខ ក្សក្សន ុងទាំហាំក្សាំែត់្មួ្យ។ 

ការម្ររប់ម្ររងសៅស ើបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររង ាំងសនោះជាការងារ ៏សាំខាន់ខាល ាំងប្ស់  

សដ្ឋយម្រត្ូវានអនក្សស វ្ ើការសៅទីក្សខនលងការងារជាក់្សខសដងជាអនក្សទទួ បនទ ុក្ស។ 

 

(3) សសងាត្សម្ើ (ការពិនតិ្យតាម្ដ្ឋន)ចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ 

ការសសងាត្សម្ើ (ការពិនតិ្យតាម្ដ្ឋន)សៅក្សន ុងសគ្ន ការែ៍4ថ្នHACCP ជាការ 

ពិនិត្យស ើម្បី ឹងថាសត្ើចាំែុចម្ររប់ម្ររងសាំខាន់(CCP )ម្រត្ូវ នពិនិត្យជាបនែបនទ ប់ឬសៅ

តាម្ភាពញឹក្សញាប់ខ   នក្សាំែត់្រចួសម្រសច និង ថាសត្ើបទដ្ឋា នម្ររប់ម្ររងក្សាំពុងម្រត្ូវ

 នសគ្នរពសៅតាម្ខ រឬសទ។ 

សៅក្សន ុងការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន ានការក្សាំែត់្យា៉ា ងចាស់លាស់ថាសត្ើអនក្សទទួ បនទ ុក្សរ ូ

បប្ ម្រត្ូវស វ្ ើការពិនិត្យអវ ីែល ោះ ញឹក្សញាប់ប៉ាុប្ណ  និង ពិនិត្យយា៉ា ង ូចសម្ដច។ 

ការពិនិត្យតាម្ដ្ឋនជាការងារ ៏សាំខាន់ខាល ាំងប្ស់សៅក្សន ុងការពិនិត្យបញ្ហជ ក្ស់ថាបទ

ដ្ឋា នម្ររប់ម្ររងក្សាំពុងម្រត្ូវ នសគ្នរពយា៉ា ងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។ 

 

(4) ក្សត់្ម្រតានិងរក្សាទុក្ស ទធ្ ថ្នការពិនិត្យតាម្ដ្ឋន 

ការស វ្ ើក្សាំែត់្ម្រតាសៅក្សន ុងសគ្ន ការែ៍7ថ្នHACCP ជាការបងាហ ញេសត ុតាងអាំពីការអ

នុវត្ែHACCP។ ម្យ៉ាងសទៀត្ វាជាព័ត្៌ាន ៏សាំខាន់ ស ើម្បីអាចក្សាំែត្់បរសិវែចាស់លាស់

ថ្នអាហារខ  គ្នម នសុវត្ថភិាព និង ខសវ ងរក្សមូ្ សហត្ុសនោះ ក្សន ុងក្សរែីខ   

ានបញ្ហហ សក្សើត្សឡើង ក្ស់ទងនឹងសុវត្ថ ិភាពចាំែីអាហារ។ 

 ូសចនោះ ការស វ្ ើក្សាំែត់្ម្រតាជាការងារ ៏សាំខាន់ខាល ាំងប្ស់ សដ្ឋយម្រត្ូវ ន ម្ រសអាយ

ស វ្ ើការសរសសរយា៉ា ងចាសល់ាស់ម្រសបសៅតាម្វន័ិយ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំពូក្សទី5  ចាំសែោះ ឹង ក់្សទងនឹងសុវត្ថ ិភាពអនម័្យព 

ក្សម្ម 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

<អាំពីសុវត្ថ ិភាពអនម្័យព ក្សម្ម> 

 

ពាែិជជក្សរសៅក្សន ុងឧសាហក្សម្ម្ ិត្សម្ររឿងបរសិភារម្រត្ូវអនុវត្ែការការពារសុវត្ថ  ិ

ភាពនិងសុែភាពថ្នអនក្សស វ្ ើការងារ ាំងអស់ សដ្ឋយខ អ្ក្សសៅស ើចាប់សដ ពីីសុវត្ថ ិភាព 

និងអនម្័យក្សន ុងព ក្សម្ម។ 

 ូសចនោះ ពាែិជជក្សរម្រត្ូវក្សាំែត្់សអាយានអនក្សទទួ ែុសម្រតួ្វសៅតាម្ទីក្សខនលងការងារនី

មួ្យៗសដ្ឋយរមួ្ានអនក្សម្ររប់ម្ររងសុវត្ថ ិភាពនិងអនក្សម្ររប់ម្ររងអនម័្យជាស ើម្ ស ើម្បី

អនុវត្ែការការពារសុវត្ថ ិភាពនិងសុែភាពថ្នអនក្សស វ្ ើការងារ ាំងអស់។ 

 

សូម្អនក្សស វ្ ើការងារ ាំងអស់អនុវត្ែសដ្ឋយសម ័ម្ររចិត្ែសៅតាម្សគ្ន ការែ៍ខ   នក្សាំ

ែត្ ់ ម្រពម្ ាំងចូ រមួ្សហការសៅក្សន ុងចាំប្ត្់ការរបស់ពាែិជជក្សរខ  ម្រត្ូវអនុវត្ែស ើម្បី

បងាា រសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារ ។ 

អនក្សខ  ានបទពិសសា្ន៍ត្ិចក្សន ុងការស វ្ ើការងារ អាចនឹងម្ិនទាល ប់សៅនឹងការ

ងារ សហើយមិ្នងាយនឹងចប់អារម្មែ៍ ឹងអាំពីសម្រគ្នោះថាន ក់្សសនោះសទ  ូសចនោះ សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការ

ងារចាំសពាោះអនក្ស ាំងសនោះងាយសក្សើត្សឡើងជាងអនក្សខ   នស វ្ ើការងាររយៈសព យូរម្ក្ស 

សហើយ។ 

 

ឧសាហក្សម្ម្ ិត្សម្ររឿងបរសិភាររមួ្ានម្របសេទស្សងៗ ប៉ាុខនែ  សៅទីសនោះ សយើងនឹង

ខែនាំអាំពីសុវត្ថ ិភាពអនម័្យព ក្សម្មសៅទីក្សខនលងការងារខ  ាន ក្សខែៈរមួ្គ្នន សៅ

ក្សន ុងការងារខបបប្ក្ស៏សដ្ឋយ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

1. សៅទីក្សខនលងការងារ រមួ្ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ស្សងៗ 

 

・ សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្នអនក្សខ  ានបទពិសសា្ន៍ត្ិចក្សន ុងការស វ្ ើការងារសក្សើត្សឡើងសម្រចើន។ 

・ សៅទីក្សខនលងការងាររមួ្ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ស្សងៗជាសម្រចើន។ 

・ សៅតាម្ភាពញឹក្សញាប់ថ្នការសក្សើត្សឡើង សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារថ្នអនក្សខ  ានបទ 

ពិសសា្ន៍ត្ិចក្សន ុងការស វ្ ើការងារ រមួ្ាន “ការគ្នបជាប់ឬការរមួ្ ចូ ”  ”ការ ួ

 ” ”ការមុ្ត្ឬក្សក្សិត្”។ ។ 

・ សៅក្សន ុងសសៀវសៅ ាំដ្ឋប ់ាំសដ្ឋយការងារ រមួ្ានវ ិ្ ីស ើម្បីសចៀសវាងការស វ្ ើការងារ

ខ  ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់  ូសចនោះសូម្អនក្សសគ្នរពសៅតាម្ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយការងារជានិចេ

(ការពិនិត្យឧបក្សរែ៍សុវត្ថ ិភាពឬក្សុងតាក់្សអាសនន )។ 

 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

2. ម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះសម្រគ្នោះថាន ក្ស់សដ្ឋយការរិត្ថា”ម្របខហ

 ជាអាច” 

 

ការស វ្ ើការងារក្សន ុងសាម រត្ីរិត្ថា”ម្របខហ ជាអាច” ានសារៈសាំខាន់ប្ស់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

3. ការងារសុវត្ថ ិភាពស ដ្ើម្ពីសសម្លៀក្សបាំពាក់្សម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ 

 

[ការងារសុវត្ថ ិភាពស ដ្ើម្ពសីសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ] 

・ សៅសព ស វ្ ើការងារ ម្រត្ូវសសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក់្សខ  ានសុវត្ថ ិភាពនិងខ  ម្រត្ូវ 

 នក្សាំែត់្រចួជាសម្រសច។ 

・ ចាំសពាោះសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ការងារ ម្រត្ូវសម្របើសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ម្រសា និងសម្ មម្សៅនឹង 

ទាំហាំោងកាយ។ 

・ ក្សរែីអាវថ្ ខវង ម្រត្ូវបិទចុងថ្ អាវ សហើយជាយថ្នអាវសម្រដម្រត្ូវដ្ឋក្ស់ចូ សៅក្សន ុងសខា

។ 

・ មិ្នម្រតូ្វស វ្ ើការងារសដ្ឋយដ្ឋក់្សវត្ថ ុមុ្ត្ឬទួែឆ្វ រសចូ ក្សន ុងសហាស ៉ា សនោះសទ។ 

・ មិ្នម្រតូ្វរុុំក្សខនសងជូត្ឬក្សខនសងថ្ សៅជុាំវញិក្ស ឬ សម្របើវត្ថ ុខ  អាចនឹងរមួ្ ចូ  ូច

ជាក្សខនសងបង់ក្សឬម្រក្សវាត់្ក្សជាស ើម្សនោះសទ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

[ពាក្ស់ឧបក្សរែ៍ការពារសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ] 

・ពិនិត្យសម្ើ ខែសចងាា នងិភាពរ ុងថ្នមួ្ក្សការពារ(មួ្ក្សសុវត្ថ ិភាព) 

・ពិនិត្យបញ្ហជ ក្ស់ថាមិ្នខម្នជាវត្ថ ុចស់ឬានក្សខនលងែូចខាត្ 

・សៅសព សម្របើម្រ ស់សារធាតុ្រីមី្ឬឱសង ម្រត្ូវពាក់្សខវ៉ូនតាការពារនិងសម្រសាម្ថ្ ។ 

 

 

 

 

 

  

បិទថ្ អាវ 

លន ុក្សម្រត្សចៀក្ស 

មួ្ក្សការពារ 

ខសបក្សសជើងសុវត្ថ ិភាព 



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

4. សគ្នរពតាម្ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយការងារខ   នក្សាំែត្់រចួ

សម្រសច 

 

[ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន] 

・សគ្នរពសៅតាម្ ាំដ្ឋប ់ាំសដ្ឋយការងារខ   នក្សាំែត្់រចួសម្រសច 

និងមិ្នម្រតូ្វស វ្ ើការងារតាម្វ ិ្ ីសម្រដពីសនោះសនោះសទ។ 

・យ ់សអាយ នម្ររប់ម្រគ្នន់អាំពីភាពចាំ ច់ថ្នឧបក្សរែ៍សុវត្ថ ិភាព និងម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើកា

រសដ្ឋយសដ្ឋោះសចញឬបិទម្ុែងាររបស់ឧបក្សរែ៍ ាំងសនោះសទ។ 

・សាក្ស បងអនុវត្ែ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយការងារខ  សរសសរសៅក្សន ុងសសៀវសៅ ាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយ

ការងារម្ដងសហើយម្ដងសទៀត្ និងម្រត្ូវចងចាំសអាយ នចាស់លាស។់ 

・យ ់ចាស់អាំពីអវ ីខ  ម្រត្ូវស វ្ ើនិងអវ ីខ  ម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើស ើម្បីសុវ

ត្ថ ិភាព។ 

・សៅសព ម្ិនយ ់អាំព ីាំដ្ឋប់ ាំសដ្ឋយការងារ ម្ិនម្រត្ូវទុក្ស

សច  ូចសនោះសទ រឆ្ម្រត្ូវសួរបញ្ហជ ក្ស់សៅកាន់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវ

ជានិចេ។ 

・ម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះរបួសខ  អាចសក្សើត្សឡើងសដ្ឋយសារ 

ភាពសុាាំ និងម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើសក្សម្មភាពសដ្ឋយត្ក្ស់ម្រក្សហ ់ឬសដ្ឋយ

បងខ ាំសនោះសទ។ 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

5. អនុវត្ែសក្សម្មភាព5 sសអាយ នខាជ ប់ែជ នួ ស ើម្បីបសងា ើ

នសុវត្ថ ិភាព 

 

 ក់្សទងនឹងសក្សម្មភាព5s សយើងក៏្ស នខែនាំ្ងខ រសៅចាំែុច ”5.ការអនុវត្ែ 

សក្សម្មភាព5s” សៅក្សន ុង ”ជាំពូក្សទី2 ចាំសែោះ ឹងមូ្ ដ្ឋា នសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងអនម័្យ

ទូសៅ”។ អនក្សអាចបសងា ើនសុវត្ថ ិភាពតាម្រយៈការអនុវត្ែនូវសក្សម្មភាព ាំងសនោះសអាយ 

 នខាជ ប់ែជ នួ។ សយើង នបងាហ ញអាំពីទាំនក់្សទាំនងរវាងសក្សម្មភាព5sនិងសុវត្ថ ិភាព ូច

ខាងសម្រកាម្។ 

●សប្ដ ប់ធាន ប់ សរៀបចាំសប្ដ ប់ធាន ប់សដ្ឋយរក្សាទុក្សវត្ថ ុខ  ចាំ ច់និងស ោះសច វត្ថ ុខ 

 ម្ិនចាំ ច់។ 

→ម្របសិទធភាពការងារសក្សើនសឡើង សហើយការសក្សើត្សឡើងថ្នសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ 

 ួ ក្ស៏ងយចុោះ។ 

●រសបៀបសរៀបរយ ក្សាំែត់្ក្សខនលងទុក្សដ្ឋក់្សចាស់លាស់ ស ើម្បីអាចយក្សវត្ថ ុខ  ចាំ ច់សច

ញម្ក្ស នភាល ម្ៗ។ 

→ការខាត្សព សវ នឹងងយចុោះ សហើយរុែភាព្ ិត្្ ក្ស៏សក្សើនសឡើ

ង។ 

●សាអ ត្ ត្ ស សាអ ត្ទីក្សខនលងការងារនិងបរសិវែជុាំវញិសនោះសអាយ នសាអ ត្ជានិចេ។ 

→ម្ុែងាររបស់ា៉ា សុីននិងបរកិាខ រស្សងៗម្រត្ូវ នរក្សា សហើយការសក្សើត្

សឡើងថ្នសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ ួ ក្សង៏យចុោះ។ 

 

●អនុវត្ែអនម្័យ ការសរៀបចាំសប្ដ ប់ធាន ប់ រសបៀបសរៀបរយ និង សាអ ត្ ត្ ស ើម្បី 

រក្សាសាថ នភាពសអាយសៅសាអ ត្ អ ។ 

→ានម្របសិទធភាពក្សន ុងការបសងា ើនរុែភាព្ ិត្្  ការបងាា ការ 

ពុ អាហារ និង ការទប់សាា ត្់ការលាយឡាំចូ ថ្នសារធាតុ្ចខម្លក្ស។ 

●ទាល ប ់បសងា ើត្ទាល ប់អនុវត្ែសៅតាម្ចាំែុចខ   នក្សាំែត់្រចួជាសម្រសចជានិចេ។ 

→តាម្រយៈការអនុវត្ែម្ដងសហើយម្ដងសទៀត្ អនក្សនឹងអាចស វ្ ើសក្សម្មភា

ពខ  ានសុវត្ថ ិភាពនងិអនម័្យសដ្ឋយ្ម្មជាត្ិនិងមិ្នចាំ ច់ម្រត្ូ

វពយយាម្រិត្។  

 

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

6. អនុវត្ែការងារម្របក្សបសដ្ឋយសុវត្ថ ិភាព ាំងអស់គ្នន  ស ើ

ម្បីសុវត្ថ ិភាពសៅទីក្សខនលងការងារ 

 

(1) ចាំែុចសៅក្សន ុងការទប់សាា ត្់សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្ន “ការគ្នបជាប់ឬការរមួ្ ចូ ” 

●ការស សសាអ ត្ឬជួសជុ ា៉ា សុីនម្រត្ូវស វ្ ើសម្រកាយសព បញ្ឈប់ា៉ា សុីន ! 

 ចាំសពាោះការស សសាអ ត្ឬសម្រមួ្ ា៉ា សុីនជញ្ជ នូទាំនិញនិងា៉ា សុីនរុុំជាស ើម្ដ្ឋច់ខាត្

សូម្អនក្សអនុវត្ែសៅបនទ ប់ពី នបញ្ឈប់ា៉ា សុីន ាំង

សនោះ។  

●ការងារខ  ស វ្ ើសម្រកាយបញ្ឈប់ា៉ា សុីននឹង 

ទប់សាា ត្់ការសបើក្ស ាំសែើរការា៉ា សុីនសដ្ឋយថ្ច នយ !    

 សូម្អនក្សទប់សាា ត្់ការសបើក្ស ាំសែើរការា៉ា សុីនសដ្ឋយថ្ច 

នយតាម្រយៈការបងាហ ញ 

សាល ក្ស”ក្សាំពុងជួសជុ ”ជាស ើម្ ឬ អនក្សបញ្ហជ ា៉ា សុីនម្រត្ូវ

ជាអនក្សរក្សាទុក្សកុ្សងតាក្ស់សបើក្ស 

 ាំសែើរការ។  

●ម្ិនម្រត្ូវបាំ ត់្ម្ុែងារថ្នរបងព័ទធឬឧបក្សរែ៍សុវត្ថ ិភា

ពសនោះសទ ! 

 សៅសព ស វ្ ើការម្រតួ្ត្ពិនិត្យឬខងរក្សាា៉ា សុីនសូម្អនក្សពិនិ

ត្យបញ្ហជ ក្ស់ថាមុ្ែងារនីមួ្យៗ ាំសែើរការយា៉ា ងានម្របសិទធ

ភាពខ រឬសទ។    
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(2) ចាំែុចទប់សាា ត្់សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្ន”ការ ួ ”  

●សៅស ើក្សម្រា ម្រត្ូវខត្ាន”សប្ដ ប់ធាន ប់” ”រសបៀបសរៀបរយ” ”សាអ ត្ ត្” និង  

”អនម្័យ” ស ើម្បីសុវត្ថភិាព !   

 សូម្អនក្សជូត្សាអ ត្ក្សខនលងខ  សសើម្សៅ 

ស ើក្សម្រា សអាយ នសាអ ត្។  

សូម្អនក្សរុំ ឹក្សការម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះ 

ក្សខនលងសៅស ើក្សម្រា ខ  ក្សាំពុងសសើម្និងក្សាំពុងសាអ ត្។   

 ម្របសិនសបើានវត្ថ ុខ  ម្និចាំ ច់ វានឹងកាល យជាមូ្ សហត្ុថ្ន”ការជាំពប់សជើង” និង

 ួ ។  

●សូម្សម្របើម្រ ស”់រសទោះរុញ” សៅសព ម្រតូ្វ ឹក្សជញ្ជ នូវត្ថ ុ ា្ំឬ ៃ្ន់ !  

・សៅសព អនក្សមិ្នអាចសម្របើរសទោះរុញ នសទ សូម្អនក្សជញ្ជ នូ

សដ្ឋយម្នុសសពីរនក់្ស ឬ 

ខបងខចក្សការជញ្ជ នូជាប៉ាុនម ន ង  

●សៅសព ផ្លល ស់ទី សូម្ក្សុាំកាន់ស ើក្សវត្ថ ុ !     

  ម្របសិនសបើអនក្សផ្លល ស់ទីសដ្ឋយកាន់ស ើក្សវត្ថ ុ សនោះសម្រគ្នោះថាន ក្ស់

ថ្ន”ការ ួ ”នឹងសក្សើន 

សឡើង។  

●សូម្ធានថាក្សម្រម្ិត្បាំេល ឆ្សៅតាម្ ល្ វូស ើរាន ក្សខែៈម្ររប់ម្រគ្នន់ !  

 

(3) ចាំែុចទប់សាា ត្់សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្ន”ការមុ្ត្ឬក្សក្សិត្”  

●ម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះការសាអ ត្ខ ន្ក្សមុ្ត្ថ្នា៉ា សុីនខក្សថ្ចន !  

 សូម្ស វ្ ើការងារម្រតួ្ត្ពិនិត្យ សាអ ត្ និងជួសជុ ា៉ា សុីន បនទ ប់ពីបញ្ឈប់ា៉ា សុីន 

និងពិនិត្យបញ្ហជ ក្ស់ថាា៉ា សុីន នឈប់ ាំសែើរការ ាំងម្រសងុ។  

 ជាពិសសស ានការសក្សើត្សឡើងនូវសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ ៃ្ន់ ៃ្ រខាល ាំងជាសម្រចើនសដ្ឋយសារា៉ា សុីន

សម្របើសម្រាប់ខក្សថ្ចនអាហារជាស ើម្។ 

●សៅសព សម្របើកាាំបិត្ រសបៀបទុក្សដ្ឋក់្សនិងទីក្សខនលងទុក្សដ្ឋក់្សម្រត្ូវខត្

ានសុវត្ថ ិភាព !  

 អនុវត្ែ5s(សប្ដ ប់ធាន ប់ រសបៀបសរៀបរយ  

សាអ ត្ ត្ អនម័្យ ទាល ប់)សអាយ ន 

ខាជ ប់ែជ នួ សហើយសូម្សរៀបចាំទុក្សដ្ឋក់្សកាាំបិត្ 

ខ  សម្របើរចួសអាយ នម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ អ ។  

 

(4) ចាំែុចទប់សាា ត្់សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្ន “អាការៈែយ ់សដ្ឋយសារសដដ ខាល ាំង”   

សៅទីក្សខនលងការងារខ  ានសីត្ុែហភាពែពស់និងសាំសែើម្សម្រចើន អាចានសម្រគ្នោះថាន

ក្ស់ថ្នការសក្សើត្“អាការៈែយ ់សដ្ឋយសារសដដ ខាល ាំង”។  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

●សូម្បងាា រក្សុាំសអាយសក្សើត្ាន“អាការៈែយ ់សដ្ឋយសារសដដ ខាល ាំង” ! 

・ម្របងុម្របយ័ត្នចាំសពាោះបខម្រម្បម្រមួ្ ថ្នសុែភាពោងកាយ ូចជាការសរងមិ្នម្ររប់ម្រគ្នន់ជា

ស ើម្។សូម្យក្សចិត្ែទុក្សដ្ឋក្ស់ចាំសពាោះអនក្សសៅជុាំវញិ្ងខ រ។ 

 សូម្សសល ៀក្សសសម្លៀក្សបាំពាក់្សខ  ែយ ស់ចញចូ ម្រសួ និងាន ក្សខែៈម្រសូបសាំសែើម្សហើ

យឆ្ប់សង ួត្។  

 សូម្សម្រាក្សោងកាយនិងបាំសពញជាត្ិទឹក្សសអាយ នម្ររប់ម្រគ្នន់។  

●ម្របសិនសបើអនក្សានសោរសញ្ហា  ូចខាងសម្រកាម្ សនោះវាអាចជា“អាការៈែយ ់សដ្ឋយ 

សារសដដ ខាល ាំង”  

  វ ិមុ្ែ(ខេនក្សវ ិ)  ងងឹត្មុ្ែសព សម្រកាក្សឈរ សព ឹក្សថ្ 

សជើង រមួ្ ម្រក្សសពើសៅសាច់ ុាំ ពិ ក្សក្សន ុងែល នួ 

 ឈឆ្ក្សា  ចង់ក្សអ តួ្ ក្សអ តួ្ អស់ក្សាល ាំង សែាយក្សាល ាំង 

សាថ នភាពោងកាយែុសពី 

សព ្ម្មតា 

●ម្របសិនសបើអនក្សានសោរសញ្ហា  ូចខាងសម្រកាម្ សនោះវាអាច

ជា“អាការៈែយ ់សដ្ឋយ 

សារសដដ ខាល ាំង”ក្សម្រម្ិត្ ៃ្ន់ ៃ្រ 

 សលល ើយត្បមិ្នចាស់លាស ់ ត្់បង់សាម រត្ី(ខ ង ឹងសាម រតី្ សហើយសៅខាងមុ្ែ 

ានសភាពស ខ ងយ ់អវ ី ាំងអស់ និង  ួ )  សាច់ ុាំក្សន្ត្នែ ក្ស់ ោងកាយានស

ភាពសដដ ។  

●សៅសព ានម្នុសសខ  ាន”សោរសញ្ហា ” ម្រត្វូ ក់្សទងសៅអនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវ  

និង ស វ្ ើចាំប្ត្់ការ ូចខាងសម្រកាម្ ! 

 ផ្លល ស់ទីសៅកាន់ក្សខនលងខ  ម្រត្ជាក់្សម្រសួ ។ 

 បនធ រូសសម្លៀក្សបាំពាក្ស់ និង ស វ្ ើសអាយោងកាយចុោះម្រត្ជាក់្ស។ ជាពិសសស ស វ្ ើសអាយ 

ខ ន្ក្សជុាំវញិក្ស សម្រកាម្សក្សល ៀក្ស រ ់សៅល ចុោះម្រត្ជាក់្ស។ 

 ដ្ ់ទឹក្ស ជាត្ិអាំបិ  ឬសេសជជៈខ  ានលាយអាំបិ និងសា ររល ុយកូ្សសក្សន ុងទឹក្ស។  

 ក្សរែីមិ្នអាច្ឹក្សទឹក្សសដ្ឋយែល នួឯង ន ឬ ក្សរែីខ ង ឹងែល នួ ម្រត្ូវម្របញាប់សៅរ

ងយនែសសន្ត្ងាគ ោះបនទ ន់ភាល ម្ !    

 

(5) ចាំែុចទប់សាា ត្់សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ថ្ន”សោរសញ្ហា ឈឆ្ចសងាោះ” 

●ឥរយិាបងនិងច នោងកាយសៅសព ស វ្ ើការងារខ  ម្រត្ូវស ើក្សដ្ឋក់្សវត្ថ ុ ៃ្ន់ 

 ម្រត្ូវស ើក្សដ្ឋក់្សក្សន ុងឥរយិាបងសដ្ឋយដ្ឋក្ស់វត្ថ ុ ៃ្ន់ែិត្ម្ក្សជិត្ែល នួ សហើយស វ្ ើសអាយទី 

ម្របជុាំទម្ៃន់សថ ិត្សៅ បតាម្ខ  អាចស វ្ ើសៅ ន។ 

  

  



សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សា (ស ោះពុម្ពស ើក្សទី2)  ថ្ងៃទី1 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020 

 

 

[ក្សរែីស ើក្សកាន់វត្ថ ុ ៃ្ន់] 

បសញ្េញសជើងាខ ងសៅម្ុែបនែ ិច រចួបត់្ជងគង់ សដ្ឋយទាល ក្ស់ចសងាោះ មម្ម្ររប់ម្រគ្នន់ 

សហើយសអាបវត្ថ ុ ៃ្ន់សនោះ រចួបនែ ឹងជងគង់វញិស ើម្បីសម្រកាក្សឈរ។ សៅសព ស ើក្សកាន់ 

វត្ថ ុ ៃ្ន់ ម្រត្ូវសម្រមួ្  សងហ ើម្ និងបញ្ច  ូក្សាល ាំងសៅខ ន្ក្សសពាោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ការផ្លល ស់ទីសដ្ឋយកាន់វត្ថ ុ ៃ្ន់]    

ស វ្ ើសអាយចាៃ យថ្នការផ្លល ស់ទីាន 

 ក្សខែៈែល ី សហើយសចៀសវាងកាន់វត្ថ ុ ៃ្ន់សៅសព សឡើងឬចុោះជសែដ ើរ។ 

 

● ាំហាត្់ម្រ ែស ើម្បីបងាា រអាការៈឈឆ្ចសងាោះ   

សូម្អនក្សអនុវត្ែ ាំហាត្់ម្រ ែស ើម្បីបងាា រអាការៈឈឆ្ចសងាោះខ  សផ្លដ ត្សៅស ើការពត់្ខពន

បនែ ឹងសាច់ ុាំ។ 
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7. ម្របសិនសបើសាថ នភាពែុសម្របម្រក្សតី្ឬសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារ 

នសក្សើត្សឡើង ! 

 

(1) ម្របសិនសបើសាថ នភាពែុសម្របម្រក្សត្ីឬសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារ នសក្សើត្សឡើង ! 

①សៅសព អនក្ស នម្របទោះសឃើញសាថ នភាពែុសម្របម្រក្សតី្  ាំបូងម្រត្ូវពិនិត្យសម្ើ សអាយ 

 នឆ្ប់រហ័សថាក្សាំពុងានអវ ីសក្សើត្សឡើង។ 

②បសញ្េញសសម្លងខាល ាំងៗស ើម្បី ដ្ ់ ាំែឹងសៅអនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវឬអនក្សរមួ្ការងារខ  សៅ

ជុាំវញិ។ 

③សៅសព ចាំ ច់ ម្រត្ូវចុចប ូត្ុងបញ្ឈប់ជាបនទ ន់ស ើម្បីពនលត្់ា៉ា សុីន។ 

④សាដ ប់បញ្ហជ របស់អនក្សទទួ ែុសម្រត្ូវ និងស វ្ ើចាំប្ត្់ការសម្ម្រសបសដ្ឋយសហការ 

ជាមួ្យអនក្សរមួ្ការងារ។ 

⑤pម្ិនម្រត្ូវស វ្ ើសក្សម្មភាពសដ្ឋយអត្ែសនម័្ត្ិនិងសដ្ឋយាន ក្ស់ឯងសនោះសទ។ 
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[សូម្ ដ្ ់ ាំែឹង !] 

 

ម្របសិនសបើសាថ នភាពរបសា់៉ា សុីនាន ក្សខែៈែុសពីសព ្ម្មតា សូម្ ដ្ ់ ាំែឹងភាល ម្

  ់អនក្សសៅជុាំវញិ ូចជាអនក្សទទួ ែុសម្រតូ្វជាស ើម្។ 

 

(2) ម្របសិនសបើសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារ នសក្សើត្សឡើង 

 

◆សយើងមិ្នអាចស វ្ ើសអាយហានិេ័យថ្នការសក្សើត្ានសម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារសៅជាសូនយ ន

សទ ! 

◆ម្រត្ូវហវ ឹក្សហាត្់ពីសព ្ម្មតាសៅ ស ើម្បីសម្រត្ៀម្សម្រាប់សព អាសនននិងសព សម្រគ្នោះ 

ថាន ក្ស ់ ! 

◆ម្របសិនសបើសម្រគ្នោះថាន ក្សក់ារងារ នសក្សើត្សឡើងសដ្ឋយថ្ច នយ សូម្អនុវត្ែ ូចត្សៅ ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ងបញ្ហជ រ ុង 

អាំពូ េល ឆ្រ ត់្ៗ 

គ្នម ន〇〇 

សៅសព ប៉ាោះានសភាពសដដ  

អាំពូ ពែ៌

សែៀវរ ត់្ 

ានសសម្លងចខម្លក្ស 

ានក្សល ិនចខម្លក្ស 

អាំពូ ម្រក្សហម្ក្សាំពុងេល ឆ្ 
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ការអនុវត្ែសៅសព សម្រគ្នោះថាន ក្ស់ការងារសក្សើត្សឡើង (ឧ ហរែ៍) 
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<សសចក្សដ ីបញ្េប់> 

 

សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សាសនោះម្រត្ូវ នបសងា ើត្សឡើងស ើម្បីអាចសអាយអនក្សខ  ជា

ជនបរសទសងាយម្រសួ យ ់ សដ្ឋយែល ឹម្សារសយាងសៅតាម្”សសៀវសៅខែនាំអាំពីការអនុវ

ត្ែសៅក្សន ុងការម្ររប់ម្ររងអនម័្យនិងរុែភាពស ើម្បីពម្រងឹងមូ្ ដ្ឋា នម្ររឹោះថ្ន HACCP” រ

បស់នីតិ្បុរគ មូ្ និ្ិទូសៅ ម្ជឈម្ែឌ  ឧសាហក្សម្មចាំែីអាហារ និង “សសៀវសៅខែ

នាំសម្រាប់ឧសាហក្សម្ម្ ិត្ សដ ីអាំពីការម្ររប់ម្ររងសុវត្ថ ិភាពចាំសពាោះ 

និសយាជិត្ខ  ម្ិន ន់សាទ ត្់ជាំនញ”របស់សាថ ប័នសម្រដពីម្រក្សសួងសុខាេិ   ការងារនិ

ងសុែុា ភាព។ ។ 

សសៀវសៅអត្ថបទសនោះជាការសសងខបែល ឹម្សាររបស់នីតិ្បុរគ មូ្ និ្ិទូសៅ  

ម្ជឈម្ែឌ  ឧសាហក្សម្មចាំែីអាហារ សដ្ឋយទទួ  នការសហការពីសហម្រគ្នស 

ចាំែីអាហារ ម្រក្សមុ្សហម្រគ្នសចាំែីអាហារ និង អនក្សខ  ានបទពិសសា្ន៍ខ ន្ក្ស 

សិក្សាចាំសែោះ ឹង។ 

សយើងែុ្ាំសូម្ខងលងអាំែររុែសាជាងមីម្ដងសទៀត្ចាំសពាោះបុរគ ពាក្ស់ព័នធ ខ   ន ដ្ ់ការ

សហការសៅក្សន ុងការបសងា ើត្សសៀវសៅអត្ថបទសនោះសឡើង។
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ចាំែុចម្របងុម្របយ័ត្ន 

●អាំពីក្សម្មសិទធិបញ្ហា  

ក្សម្មសិទធិបញ្ហា ថ្ន”សសៀវសៅអត្ថបទសម្រាប់សិក្សាសម្រាប់ការម្របឡងវាសស់ទង់

សម្ត្ថភាពបសចេក្សសទសឧសាហក្សម្ម្ ិត្សម្ររឿងបរសិភារ”ជាក្សម្មសិទធិ 

របស់នីតិ្បុរគ មូ្ និ្ិទូសៅ ម្ជឈម្ែឌ  ឧសាហក្សម្មចាំែីអាហារ (ខាងសម្រកា

ម្សៅថា”ម្ជឈម្ែឌ ”)។ 

●អាំពីត្ាំែភាជ ប ់  

ក្សរែីបសងា ើត្ត្ាំែភាជ ប់ អនក្សមិ្នចាំ ច់ម្រត្ូវការសុាំការអនុញ្ហា ត្ឬទាំនក់្ស 

ទាំនងសនោះសទ ប៉ាុខនែ  សៅសព ក្សាំែត់្ត្ាំែភាជ ប់ សូម្បញ្ហជ ក្ស់ចាស់លាសថ់ាជាត្ាំ

ែភាជ ប់សៅកាន់”សរហទាំព័រថ្ននីត្ិបុរគ មូ្ និ្ិទូសៅ ម្ជឈម្ែឌ   

ឧសាហក្សម្មចាំែីអាហារ”។ 

●អាំពីការសរសសរបញ្ហជ ក្ស់ម្របេពែល ឹម្សារ 

ក្សរែីសម្របើម្រ ស់ែល ឹម្សារសៅក្សន ុងសសៀវសៅអត្ថបទសនោះ សូម្សរសសរបញ្ហជ ក្សអ់ាំពី

ម្របេពែល ឹម្សារ។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ក្សរែីសម្របើម្រ ស់សដ្ឋយខក្សសម្រមួ្ ឬខក្សថ្ចនជាស ើម្

សៅស ើែល ឹម្សារថ្នសសៀវសៅអត្ថបទសនោះ សម្រដពីការសរសសរបញ្ហជ ក្ស់អាំពីម្របេពែល ឹម្

សារខ  ានខចងសៅខាងស ើសហើយ សូម្សរសសរបញ្ហជ ក្ស់បខនថម្សទៀត្ថា ន

ស វ្ ើការខក្សសម្រមួ្ ឬខក្សថ្ចនជាស ើម្្ងខ រ។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ម្ិនម្រត្ូវ្សពវ្ាយឬសម្របើ

ម្រ ស់ព័ត្៌ានខ   នខក្សសម្រមួ្ ឬខក្សថ្ចនក្សន ុង ក្សខែៈ 

ហាក្ស់ ូចជាែល ឹម្សារខ   នបសងា ើត្សដ្ឋយម្ជឈម្ែឌ  សនោះសទ។ 

●អាំពីការស ើក្សខ ងទាំនួ ែុសម្រត្ូវ 

ម្ជឈម្ែឌ  នឹងម្ិនទទួ ែុសម្រត្ូវចាំសពាោះសក្សម្មភាពប្មួ្យរបស់អនក្សសម្របើម្រ 

ស់ខ  ស វ្ ើសឡើងសដ្ឋយសម្របើម្រ ស់ែល ឹម្សារសៅក្សន ុងសសៀវសៅអត្ថបទសនោះ 

សឡើយ (រមួ្ ាំងការសម្របើម្រ ស់ព័ត្៌ានខ   នពីការខក្សសម្រមួ្ ឬការខក្សថ្ចនជា

ស ើម្សៅស ើែល ឹម្សារថ្នសសៀវសៅអត្ថបទសនោះ)។ម្យ៉ាងសទៀត្ ែល ឹម្សារសៅក្សន ុងសសៀវ

សៅអត្ថបទសនោះអាចនឹងានការផ្លល ស់ប្រូឬផ្លល សទ់ីឬ ុបសច ជាស ើម្ សដ្ឋយ

ម្ិនានការជម្រាប ាំែឹងជាមុ្ន។ 


