
ຜ ູ້ ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການອາຫານຫຼາຍໆແຫ່ງມີ
ຄວາມສົນໃຈໃນການຕ ່ ມແກູ້ ວຊອສ 
ແລະ ນໍ ູ້ າສະຫຼຼັ ດທີ່ ເຮຼັ ດເອງເພ ່ ອຈໍ າ
ໜ່າຍໃຫູ້ ແກ່ລ ກຄູ້ າ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ອ ່ ນໆ. ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນ 
ຊອສແກ່ນຜຼັ ກກາດໃສ່ນໍ ູ້ າເຜິູ້ ງທີ່ ເຮຼັ ດ
ເອງ, ນໍ ູ້ າສະຫຼຼັ ດ ແລະ ຊອສບາບີ ຄິ ວ. 
ຕູ້ ອງຮຼັ ບປະກຼັ ນວ່າໄດູ້ ຕິດຕ່ໍຫາເຈົ ູ້ າ
ໜູ້ າທີ່ ສາທາລະນະສຸກໃນທູ້ ອງຖ່ິນ
ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມການຜະລິ ດ
ຢ ່ ສະຖານທີ່ ຂອງທ່ານ. 

ຮູ້ ານອາຫານມີ ສາມທາງເລ ອກໃນ
ການເຮຼັ ດຜະລິ ດພຼັ ນເຫ່ົຼານີ ູ້ ເພ ່ ອຈໍ າ
ໜ່າຍ 

ທາງເລ ອກທີ  #1:   

ຜະລິ ດພຼັ ນທີ່ ຮຼັ ກສາໄວູ້ ໃນຕ ູ້ ເຢຼັ ນ, ບໍ່ ໄດູ້
ປິ ດໂດຍການໃຊູ້ ຄວາມຮູ້ ອນ, ແລະ 
ຕິດສະຫຼາກທີ່ ບ່ົງບອກອາຍຸ 7 ວຼັ ນຢ ່
ຖູ້ ານ 

1)  ໄດູ້ ຮຼັ ບອະນຸຍາດຖູ້ າມີ ການຕ ່ ມ
ກວດແບບເຢຼັ ນ ແລະ ເກຼັ ບໄວູ້ ພາຍ
ໃຕູ້  41F ເປຼັ ນເວລາ 7 ວຼັ ນ ຫຼ  ນູ້ ອຍ
ກວ່ານຼັູ້ ນ ແລະ ມີ ວຼັ ນທີ ໝາຍໄວູ້  

2)  ຜ ູ້ ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການຕູ້ ອງຕິດສະຫຼາກ
ຜະລິ ດພຼັ ນໃຫູ້ ຖ ກຕູ້ ອງສໍ າລຼັ ບຈໍ າ
ໜ່າຍ. ຈ ່ ໄວູ້ ວ່າບາງຜະລິ ດພຼັ ນ, ເຊຼັ່ ນ 
ຊອສໝາກເລຼັ່ ນ, ມີ ມາດຖານໃນການ
ກໍານົດທີ່ ຕູ້ ອງໄດູ້ ປະຕິບຼັ ດຕາມ. 

3) ຈໍ າເປຼັ ນຕູ້ ອງມີ ການເພ່ີມກົດ
ລະບຽບ (ເອກະສານ

ກໍາກຼັ ບ, ອ ່ ນ...) 

 

 

 

ທາງເລ ອກທີ  #2:   

ຜະລິ ດພຼັ ນຕູ້ ອງໄດູ້ ຜ່ານການທົດສອບໃນ
ຫູ້ ອງທົບດລອງວ່າບໍ່ ຄວາມອຼັ ນຕະລາຍ 
(non- PHF), ບໍ່ ໄດູ້ ປິ ດໂດຍໃຊູ້ ຄວາມຮູ້ ອນ, 
ແລະ ມີ ວຼັ ນທີ ຄວນບໍ ລິ ໂພກອອກໂດຫູ້ ອງ
ທົດລອງ 

1)  ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການບໍ່ ສາມາດ ປິ ດຄອບ
ຜະລິ ດພຼັ ນ ແລະ ຕູ້ ອງໃຫູ້ ມີ ຂໍ ູ້ ມ ນຜົນ
ຕົວຢ່າງຂອງ pH ຂອງຜະລິ ດພຼັ ນຈາກ
ຫູ້ ອງທົດລອງດູ້ ານອາຫານທີ່ ໄດູ້ ຮຼັ ບ
ອະນຸຍາດ ແລະ ມີ ຄ່າ pH ທີ່ ສາມາດບອກ
ໄດູ້ ວ່າເປຼັ ນຜະລິ ດພຼັ ນທີ່  ເປຼັ ນ non-PHF 

2)  ຫຼີ ກຫ່ຼຽງອາຫານເປຼັ ນກົດ, ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນ
ການຕູ້ ອງຮຼັ ກສາຜະລິ ດພຼັ ນໃຫູ້ ຢ ່
ໃຕູ້  41F ແລະ ຕິດສະຫຼາກວ່າ 
'ເກຼັ ບມູ້ ຽນໃນຕ ູ້ ເຢຼັ ນ' 

3)  ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການຕູ້ ອງສ່ົງ
ຕົວຢ່າງເຂົ ູ້ າຫູ້ ອງທົດລອງເພ ່ ອປະ
ເມີ ນອາຍຸຂອງຜະລິ ດພຼັ ນ 

4)  ຜະລິ ດພຼັ ນຕູ້ ອງຕິດສະຫຼາກ
ໃຫູ້ ຖ ກຕູ້ ອງເພ ່ ອຈໍ າໜ່າຍ. ຈ ່ ໄວູ້
ວ່າບາງຜະລິ ດພຼັ ນມີ ມາດຖານ
ຂອງການກໍານົດ ທີ່ ຕູ້ ອງໄດູ້
ປະຕິບຼັ ດ. 

ທາງເລ ອກທີ  #3: 

ການປິ ດຄອບຜະລິ ດພຼັ ນ, ຜະລິ ດ
ພຼັ ນທີ່ ສາມາດເກຼັ ບຄົງທີ່  

1)  ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການຕູ້ ອງໃຫູ້ ຂໍ ູ້ ມ ນຄ່າ pH 
ແລະ ຕົວຢ່າງຜົນການປະຕິກິລິ ຍາກຼັ ບນໍ ູ້ າ
ທີ່ ໄດູ້ ຮຼັ ບການຮຼັ ບຮອງຈາກຫູ້ ອງທົດລອງ
ດູ້ ານອາຫານໃນແຕ່ລະຜະລິ ດພຼັ ນ 

2)  ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການຕູ້ ອງສ່ົງວິ ທີ ການປຸງ, 
ຜົນການທົດລອງ, ຂຼັູ້ ນຕອນການປຸງ

 

ການຕ ່ ມແກູ້ ວຊອສ ແລະ ນໍ ູ້ າສະຫຼຼັ ດ  

ເອກະສານຂໍ ູ້ ມ ນຄວາມຈິ ງຂອງກົດລະບຽບອາຫານໝາຍເລກ 22 

ສິ ່ ງ ທີ ່ ທ່ າ ນ ຄ ວ ນ ຮ ູ້ ກ່ ຽ ວ ກຼັ ບ ກົ ດ ລ ະ ບ ຽ ບ   
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ໂຄງການປູ້ ອງກຼັ ນພະຍາດທີ່ ເກີ ດຈາກອາຫານ 

ແຕ່ງ, ແລະ ຕົວຢ່າງຜະລິ ດພຼັ ນເພ ່ ອໃຫູ້
ເຈົ ູ້ າໜູ້ າທີ່ ປຸງແຕ່ງເພ ່ ອປະເມີ ນ 

3)  ຖູ້ າຜະລິ ດພຼັ ນຖ ກຕຼັ ດສິ ນວ່າເປຼັ ນ
ອາຫານທີ່ ມີ ກົດ, ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການຕູ້ ອງໄດູ້
ເຂົ ູ້ າອົບຮົມການຄວບຄຸມການປຸງແຕ່ງ
ທີ່ ດີ ກວ່າໃຫູ້ ສໍ າເລຼັ ດ ແລະ ວາງຕາຕະລາງ
ຂຼັູ້ ນຕອນກຼັ ບ FDA ໂດຍອີ ງໃສ່ 21 CFR 
114 ແລະ ຕິດຕ່ໍຫາ ODA.  

4) ຖູ້ າເຫຼັ ນວ່າບໍ່ ແມ່ນອາຫານທີ່ ເປຼັ ນ
ກົດ, ແມ່ນໃຫູ້ ສ່ົງ ໃບຄໍ າຮູ້ ອງຂໍ
ເອກະສານກໍາກຼັ ບ ແລະ ຜົນການທົດ
ລອງ ຫາ OHA. 

 

ເບິ່ ງ ເອກະສານກໍາກຼັ ບ ຂອງພວກເຮົ າໄດູ້
ທີ່ ເວຼັ ບໄຊູ້ :  

http://public.health.oregon.gov/

HealthyEnvironments/FoodSafety/

Pages/variance.aspx 

ຊອສທີ ່ ສາມາດປະໄວູ້ ຄົງທີ ່ , ອຼັ ດຄອບ ອາດຈະເປຼັ ນອາຫານທີ ່ ມີ ຄວາມ
ເປຼັ ນກົດ ແລະ ຕູ້ ອງໄດູ້ ຕາມຂໍ ູ້ ກໍ ານົດຂອງລຼັ ດ. 

ເດ ອນ ທຼັ ນວາ ປີ  2016 

ນໍ າໃຊູ້  ໃບອະນຸຍາດ ຫຸູ້ ມຫໍ ່ ຮ່ວມ 
ເພ ່ ອຜະລິ ດ ແລະ ຫຸູ້ ມຫໍ ່ ຜະລິ ດ
ພຼັ ນແມ່ນເປຼັ ນວິ ທີ ທີ ່ ໄວ ແລະ ງ່ າຍ
ທີ ່ ສຸດໃນການເຮຼັ ດຜະລິ ດພຼັ ນຂອງ
ທ່ານເພ ່ ອຈໍ າໜ່າຍ.  


