
ការចម្អ ិន/បញ្ច ុះកម្ដៅ  គឺជាដំណ ើរការមួយ

ដដលអាហារណដៅ ត្រវូបានដាក់ចូលកន ុងថង់ 

បាា ស្ទ ិកបិទជិរ និងបញុ្ុះកណដៅ ភ្លា មៗ។ ជា

ទូណៅបំផុរ ណគបញុ្ុះកណដៅ ណដាយដាក់វាចូល

កន ុងធុងទឹកកក/ទឹក ប ុដនែក៏មានជណត្មើស្

ណផេងណទៀរដដរ។ ដំណ ើរការចមអ ិនណនុះ វារុញ

ត្ានអុកស្ុ៊ីដស្នណចញ និងណធវ ើឱ្យកត្មិរអុក

ស្ុ៊ីដស្នថយចុុះណៅកន ុងអាហារ ណ ុះប៊ីជាថង់

បាា ស្ទ ិកអាចនឹងត្រវូភ្ជ ិរណដាយមានបរមិា 

ខ្យល់យ ងណត្ចើនណៅដផែកខាងណលើននស្ំបក

ណវចខ្ចប់ក៏ណដាយ។ ដំណ ើរការណនុះ ជាទូណៅត្រវូ

បានណត្បើស្ត្មាប់ការណធវ ើស្ ុប និងទឹកត្ជលក់

កន ុងបរមិា ណត្ចើន។  

 

ការចម្អ ិនម្រកាម្សុញញកាស [soo VEED] គឺជា

ឃ្លា ភ្លសាបារងំដដលមានន័យថា "ណត្កាម

ស្ុញញកាស្” ណ ើយវធិ៊ីសាស្តស្ែ ចមអ ិនអាហារដបប

ណនុះ គឺទទួលបានត្បជាត្បិយភ្លពកន ុង

ចំណោមណមចុងណៅ។ តាមរយៈវធិ៊ីសាស្តស្ែ ណនុះ 

ណត្គឿងផេតំ្ស្ស្់ៗ ណត្គឿងផេណំៅ ឬណត្គឿងផេ ំ

ចមអ ិនមិន ន់ឆ្អ ិន គឺត្រវូបានភ្ជ ិរណៅកន ុង

ថង់បាា ស្ទ ិកមិនត្ជាបទឹកណដាយបឺរខ្យល់

ណចញអស្់។ បន្ទទ ប់មក ថង់ណន្ទុះត្រវូបាន

យកណៅចមអ ិនណៅស្៊ីរុ ហភ្លព បគួរស្ម

ណៅកន ុងធុងទឹក។ 

 

ការណវចខ្ចប់ត្បណភ្ទណនុះ ក៏អាចណៅបាន

មយ ងណទៀរថា ការណវចខ្ចប់បនថយអុកស្ុ៊ីដស្ន 

(ROP)។ ណដាយសារដរអាហារត្រវូបានណវចខ្ចប់

ណៅកន ុងបរយិកាស្អុកស្ុ៊ីដស្ន ប កៅ ៊ីបារមភ

ចមបងណន្ទុះគឺការបណងក ើរជារិពុលព៊ីបាក់ណររ ី

Clostridium botulinum និងការលូរលាស្់

ននបាក់ណររ ីListeria monocytogenes។ 

ស្ព៌ា ងគកាយ ងំព៊ីរណនុះ អាចលូរលាស្់ណៅ

កន ុងស្៊ីរុ ហភ្លពបញុ្ុះកណដៅ  ដូណចែុះមិនត្រវូ

រកាទុកផលិរផលណៅចណន្ទា ុះស្៊ីរុ ហភ្លព 

38°F-41°F រយៈណពលណលើស្ព៊ីប៊ីនថៃណ ើយ។ 

 

ណដើមប៊ីណត្បើត្បាស្់ដំណ ើរការោមួយកន ុង

ចំណោមដំណ ើរការ ងំណនុះ ណន្ទុះត្រវូដរដាក់

បញជ នូដផនការអំព៊ីការវភិ្លគណត្រុះថាែ ក់នន

ចំ ុចត្រួរពិនិរយស្ំខាន់ៗ (HACCP) ជូន

ដល់អែកត្រួរពិនិរយស្ុខ្ភ្លពកន ុងមូលដាា ន

របស្់អែក និងទទួលបានការអនុម័រស្ិន 

មុនណពលាប់ណផៅើមដំណ ើរការណនុះ។ 

 

អែកអាចដស្វ ងរកព័រ៌ាមានបដនថមអំព៊ីអវ ៊ីៗ

ដដលត្រវូបញ្លូណៅកន ុងដផនការ HACCP 

របស្់អែកណៅណលើណគ ទំព័ររបស្់ណយើង៖ 

www.healthoregon.org/FoodSafety/

Documents/haccp.pdf. 

 

 

ត្បស្ិនណបើការបញុ្ុះកណដៅ មិនត្រវូបានតាម

ដានអំព៊ីរយៈណពលនិងស្៊ីរុ ហភ្លពតាមដបប

ណអ ិចត្រនូិកណដាយឥរឈប់ឈរណទ ណន្ទុះ

នឹងរត្មូវឱ្យមានអញញ ត្រកមមស្ត្មាប់ការ

ចមអ ិន/បញុ្ុះកណដៅ  ឬការចមអ ិនណត្កាម 

ស្ុញញកាស្។ 

 

របសិនម្បើអ្នករាន់តែទុកអាហារ (ម្ ើក

ត ងតែរែី) ម្ៅកន ចងថង់បិទជិែរយៈម្េ   

 48ម្ ៉ោ ង ម្ ុះម្េម្ិនែរម្ូវឱ្យអ្នកដាក់

បញជ នូតែនការ HACCP ឬដាកព់ាកយសុុំ

អ្ញញ រែកម្មម្ ើយ។ 

សាច់សាម រជកូតែ បានម្វចខ្ចប់  

និងទុកសរ ប់ចម្អ ិន។ 

ការចម្អ ិន/បញ្ច ុះកម្ដៅ   
និងការចម្អ ិនម្រកាម្សុញញ កាស 

ឯកសារព័រ៌ាមានអំព៊ីត្កមចំ ៊ីអាហារ #4 
ត្បការ ដដលអែ ក គួ រយល់ដឹង អំព៊ី ត្កម   

www.healthoregon.org/

foodsafety  

កមម វធិ៊ីបង្កក រជំងឺឆ្ាងតាមអាហារ 

OAR 333-150-0000  

ជុំេូកទី 3-502.12 (D) 
(D) ណលើកដលងដរមានបញ្ជជ កណ់ៅត្បការ  

¶ (C) ននដផែកណនុះ ត្គឹុះសាថ នចំ ៊ីអាហារដដល

ណវចខ្ចប់អាហារ ណដាយណត្បើត្បាស់្ដណំ ើរការ

ចមអ ិន-បញុ្ុះកណដៅ  ឬចមអ ិនណត្កាមសុ្ញញកាស្ 

ត្រូវដរ៖ 

(1) អនុវរែដផនការ HACCP ដដលមានផទ ុក

ព័រ៌ាមានដូចដដលបានបញ្ជជ កណ់ៅត្បការ  

¶ 8-201.14(D) Pf 

(2) ធាន្ទថា អាហារត្រូវបាន៖ 

(a) ណរៀបចំណធវ ើ និងបរណិភ្លគណៅកន ុងបរណិវ 

  Pf 

(b) ចមអ ិនណដើមប៊ីកណដៅ ត្គប់ដផែក ងំអស់្នន

អាហារ P 

(c) ការពរព៊ីការឆ្ាងភ្លពកខ្វក់មុនណពល 

និងណត្កាយណពលចមអ ិន P 

(d) ទុកដាក់ណៅកន ុងសំ្បកណវចខ្ចប់ដដល

ការពរព៊ីខ្យល់អុកស្ុ៊ីដស្ន និងបិទឱ្យជិរមុន

ណពលចមអ ិន ឬទុកដាក់ណៅកន ុងស្ំបកណវចខ្ចប ់

និងបិទឱ្យជិរភ្លា មៗណត្កាយណពលចមអ ិន និង

មុនណពលស្៊ីរុ ហភ្លពធាា ក់ចុុះដលណ់ត្កាម 57°C 

(135°F) P 

(e) បញុ្ុះកណដៅ ដល់ស្៊ីរុ ហភ្លព 5°C (41°F) 

ណៅកន ុងស្ំបកណវចខ្ចប់ ឬថង់ដដលបិទជិរ។ P 

(f) ទុកណៅកន ុងទូទឹកកកដដលមានការតាម

ដានណពលណវលា និងស្៊ីរុ ហ ភ្លពឥរឈប់ឈរ 

ណ ើយពិនិរយណមើលណ ើញណដាយផ្ទទ ល់ដភ្ែកព៊ីរ

ដងរល់នថៃ Pf និង 

(h) បិទសាា កណដាយមានណ ម្ ុះផលិរផល និង

កាលបរណិចេទណវចខ្ចប់ Pf និង 

(3) រកាកំ រ់ត្តាដដលាំបាច់កន ុងការ

បញ្ជជ ក់អំព៊ីការបញុ្ុះកណដៅ ណន្ទុះ និងរយៈណពល

បញុ្ុះកណដៅ រកាភ្លពត្រជាក់/ 

បា រ៉ា ដម ត្រស្៊ីរុ ហភ្លព៖ 

(a) ណរៀបចំកំ រ់ត្តា ងំណនុះជូនដល់អាជាា ធរ

និយ័រកមមណៅណពលមានការណស្ែ ើស្ុំ Pf និង 

(b) ទុកកំ រ់ត្តា ងំណនុះរយៈណពលយ ងរិច 

6 ដខ្ Pf និង 

(4) អនុវរែន៊ីរិវធិ៊ីត្បរិបរែ ិការជា

លាយលកខ ៍អកេរ និងកមម វធិ៊ីប ុ្ុះ 

បោៅ ល។ Pf 

ម្េែុែ សុខ្ភាេសាធារណៈ៖ 
ដំណ ើរការ ងំព៊ីរពឹងដផអកណលើណពលណវលា/ 

ស្៊ីរុ ហ ភ្លពដដលជាកតាែ ររងំដរមួយគរ់

ចំណពុះការលូរលាស់្ននភ្លែ ក់ង្ករបងកជំងឺ។ 

ដូណចែុះ ជាការសំ្ខាន់ខាា ំងោស់្ដដលត្រូវ

តាមដានត្រួរពិនិរយដដនកំ រ់សំ្ខាន់ៗ

ដូចជាដដនកំ រ់ន្ទន្ទដដលត្រូវបាន

បណងក ើរណ ើងស្ត្មាប់ការចមអ ិនណដើមប៊ីបំផ្ទា ញ

ណកាសិ្កាលូរលាស់្ ការបញុ្ុះកណដៅ ណដើមប៊ី

ររងំការដុុះណចញស្ប /ការផលិរជារិពុល 

និងការរកាស្៊ីរុ ហ ភ្លពឃ្លា ំងឱ្យត្រជាក់

ណដើមប៊ីររងំការលូរលាស់្ និង/ឬការផលិរ

ជារិពុលណដាយភ្លែ ក់ង្ករបងកជំងឺដដលណៅ 

រស់្។ ការត្គប់ត្គងស្៊ីរុ ហ ភ្លពត្រូវដរមាន

ការតាមដានដបបណអ ិចត្រូនិកឥរឈប់

ឈរ និងការពិនិរយណមើលផ្ទទ ល់ដភ្ែកព៊ីរដង

រល់នថៃ ណដើមប៊ីណផទៀងផ្ទទ រ់ថា ស្៊ីរុ ហ ភ្លព

បញុ្ុះកណដៅ គឺស្មត្ស្ប។  
ដខ្ធន  ូឆ្ែ ំ 2017 


