
การค้าขายหอยสด
หอยสด สามารถทำให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อผู้บริโภคได้ หากการรับส่ง จับต้อง และขาย 
อย่างไม่ถูกวิธี มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา จึงได้วางกฏเกณฑ์ ในเรื่องการค้าขายหอยสดเพื่อคุ้มค
รองสาธารณชน คำตอบข้างล่างนี้จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหอยสดในรัฐ  

หอยสด คืออะไร?
หอยชนิดใดก็ตาม ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยกาบ หรือหอยนางรม จะยังมีเปลือกหุ้มอยู่ หรือเอาเปลือกออกหมด 
หรือครึ่งหนึ่งก็ ตาม สด หรือแช่แข็ง และไม่ได้ผ่านการทำให้สุก

Scallops นับเป็นพวกหอยหรือไม่?
นับเป็นพวกหอยหากขายกันเป็นๆ อยู่ในเปลือก หรือเอาเปลือกออกแล้วแต่ยังมีไส้ติดอยู่ก็นับว่าเป็นพวกหอย 
เมื่อซื้อขายเฉพาะส่วนเนื้อหรือเนื้อเยื่อ ตามกฏหมายมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนาจะ ไม่ จัดว่าอยู่ในพวกหอย 
จัดว่าอยู่ในกลุ่มปลา และสินค้าอาหารทะเลอื่นๆ

ป้ายข้อแนะนำสำหรับลูกค้า คืออะไร?
เป็นป้ายที่เตือนให้ลูกค้าคำนึงถึงว่า การบริโภคหอยสด อาจมีผลร้ายต่อสุขภาพได้ ผู้ใดก็ตามที่ทำการค้าขาย
หอยสดในมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนาจะต้องติดป้ายนี้ในที่ๆลูกค้าเห็นได้ชัดเจนก่อนซื้อ

กระบวนการแช่แข็งที่ต้องปฏิบัติ ในการขนส่ง การเก็บรักษา และการนำเสนอหอยสด 
คืออะไร?
หอยที่ยังมีชีวิตอยู่ในเปลือก จะต้องเก็บในห้องเย็นตลอดเวลา  การใช้นำ้แข็งไม่สามารถนับเป็นการแช่แข็งหอย
สดที่ถูกต้อง ภาชนะใส่หอยที่แกะเปลือกออกแล้ว จะเก็บแช่ในน้ำ้แข็งหรือในห้องเย็นก็ได้  

อุณหภูมิเท่าไรที่บังคับให้ใช้ในการเก็บรักษาหอยสด?
หอยสดต้องเก็บในที่ๆมีอุณหภูมิ 45 องศาฟาเรนไฮต์หรือต่ำกว่า ส่วนหอยที่แกะเปลือกออกแล้ว 
ต้องเก็บในที่ๆมีอุณหภูมิ 40องศาฟาเรนไฮต์หรือต่ำกว่า 

จะเอาหอยออกจากภาชนะที่ใส่มาแต่เดิม ก่อนขายได้ไหม?
ไม่ได้  หอยสดทุกชนิดจะต้องเก็บไว้ในภาชนะที่บรรจุมาแต่ต้น จนกระทั่งขายต่อให้ลูกค้ารายย่อย 
ข้อนี้รวมไปถึงการขนส่ง การเก็บรักษา และการนำเสนอด้วย  จะสามารถนำหอยออกจากภาชนะที่บรรจุมาแต่ต้น
ได้เวลาขายให้ลูกค้าเท่านั้น

สามารถเก็บหอยสดในน้ำ อย่างในแท็งค์โชว์หรือถังได้ไหม?
ไม่ได ้หอยสดไม่สามารถ  ขนส่ง เก็บ หรือโชว์ในน้ำใดๆ หรือในของเหลวอื่นทั้งสิ้น การเก็บหอยในน้ำจะทำ
ให้เกิดผลเสียกับหอย และ ห้ามปฏิบัติ โดยปราศจากใบอณุญาตเฉพาะกรณี ที่ออกให้โดย กองอนามัยหอย
สด และคุณภาพในการสันทนาการ ทางน้ำ ของมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา

ป้ายกำกับชื่อของหอย คืออะไร?
ภาชนะใส่หอยสดชนิดใดก็ตาม นอกเหนือไปจาก กล่องใหญ่  (โปรดดูในย่อหน้าถัดไป) เมื่อลูกค้ารายย่อยได้รับ
จะต้องมีป้ายกำกับสินค้าติดอยู่ ป้ายจะต้องติดอยู่กับภาชนะจนกระทั่งการขายหอยทั้งหมดได้สิ้นสุดลงหรือเททิ้งไ
ป และลูกค้ารายย่อยจะต้องเก็บเอกสารนี้เข้าแฟ้มไว้เป็นเวลา 90 วัน และต้องพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ป้ายกำกับสินค้านั้นมีความสำคัญต่อการตรวจสอบกลับไปยังต้นตอ กรณีมีการเจ็บป่วยเกิด
ขึ้นจากการบริโภคหอย  

ภาชนะแต่ละใบที่บรรจุหอยสด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีป้ายได้ก็ต่อเมื่อบรรจุมาในกล่องใหญ่  โดยผู้ขายส่ง
ที่ได้รับอนุญาต เท่านั้น  และ  กล่องใหญ่นี้ต้องมีป้ายใหญ่ติดกำกับ บอกปริมาตรของหอยสดในแต่ละหีบห่อย่อย 
ป้ายใหญ่นั้นจะต้องติดอยู่กับกล่องใหญ่จนสินค้าหมด และต้องเก็บเข้าแฟ้มเป็นเวลา 90 วัน กล่องใหญ่จะต้อง
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และขนส่งถึงลูกค้ารายย่อยแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น
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แผนกสุขภาพและการบริการสาธารณะชน | กองการสาธารณสุข | สาขาควบคุมโรคติดต่อทั่วไป มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา | www.dhhs.state.nc.us
แผนกสุขภาพและการบริการสาธารณะชนมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา เป็นหน่วยงานที่ให้ความเสมอภาคในการว่าจ้างแรงงานพนักงาน 

เอกสารนี้้ได้รับการตีพิมพ์เป็นจำนวน 2,000  ชุด เป็นเงิน  $123.72 หรือ $.06 ต่อ ชุด   8/05

เมื่อได้รับหอยสดควรตรวจสอบดูอะไรบ้าง?
ข้อมูลบนป้ายกำกับสินค้า จะต้องมีชื่อผู้ขายส่ง ที่อยู่ และหมายเลขใบอนุญาตของรัฐ สถานที่ 
และวันที่ที่ทำการจับหอย ชนิดและปริมาตรของหอย ใบกำกับสินค้าที่ระบุให้เก็บเข้าแฟ้มเป็นเวลา 90 วัน 
และป้ายข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

ป้ายทั้งหมดจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทำด้วยวัสดุที่ผ่านการอนุมัติโดยส่วนงานเกี่ยวกับหอย  ป้ายทำขึ้นเองจาก
เศษกระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัสดุอื่นใด ถือว่าไม่ถูกต้อง  ลูกค้ารายย่อยต้องรับผิดชอบ ตรวจเช็ค ป้ายต่างๆว่า
ปรากฏชัดเจนและถูกต้อง และต้องไม่เซ็นต์รับสินค้า หากป้ายบกพร่อง เป็นที่น่าสงสัยหรือสูญหาย

หอยสดจะสามารถได้รับผลเสียหายจากสินค้าอาหารพวกอื่นหรือไม่?
เป็นไปได ้โดยเฉพาะการระมัดระวังในการเก็บรักษาหอยสด ต้องเก็บให้ห่างไกลจากอาหารทะเลชนิดอื่น 
และอาหารประเภทอื่น  เพราะเชื้อแบคทีเรียจากอาหารสดอื่นๆสามารถทำให้หอยเสียได้ ต้องเก็บรักษา และนำเสนอ
หอยให้ห่างจากสินค้าอื่น ต้องไม่โดนหยดน้ำหรือน้ำแข็งสกปรก และต้องวางเหนือพื้นเสมอ  

ภาชนะบรรจุหอยที่แกะเปลือกแล้วจำเป็นต้องติดป้ายพิเศษไหม?
ต้องติด ภาชนะทุกใบที่บรรจุหอยที่แกะเปลือกแล้วจะต้องมีป้ายบ่งบอกข้อมูลต่อไปนี้ คือ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
ใบอนุญาตขายส่งหอยของรัฐหรือระหว่างประเทศ  ของผู้ขายส่ง หรือ ผู้จำหน่าย 

ภาชนะใดที่บรรจุ 0.5 แกลลอน หรือน้อยกว่า จะต้องมีรายการระบุว่าต้องขายภายในวันที่เ่ท่าไร  ส่วนที่มากกว่า 
0.5 แกลลอนจะต้องระบุวันที่ที่นำเนื้อหอยออกจากเปลือกบนฝาปิดและตัวคอนเทนเนอร์ ส่วนเนื้อหอยประเภทแช่
แข็งนั้น ให้ระบุ วัน เดือนและปี ด้วย 

มีข้อจำกัดในการขายหอยสดที่มาจากประเทศอื่นๆหรือไม่?
มี หอยสดที่สามารถนำเข้ามาขายในมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนาได้จะต้องผลิตโดยผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตจ
ากประเทศต่อไปนี้คือ แคนาดา ชิลี เม็กซิโก และนิวซีแลนด์  เวลานี้หอยสดจากประเทศอื่นๆยังไม่ได้รับการอนุมัติใ
ห้นำเข้ามาขาย

สามารถดูรายชื่อของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการทั้งในต่างประเทศและของสหรัฐอเมริกาได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับใบ
อนุญาตระหว่างรัฐ ให้ขนส่งหอยได้ ของกองบริหารอาหารและยาอเมริกัน รายชื่อนี้จะมีการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์
โดยสม่ำเสมอ และสามารถ ดูได้จาก การสัมนาระหว่างรัฐเรื่องอนามัยเกี่ยวกับหอยได้ที่ เว็บไซต์ www.issc.org.

เราจะเอาหอยออกจากเปลือก และแพ็คเองได้ไหม?
ไม่ได ้มีข้อยกเว้นจำกัด "การเอาเปลือกออก" จากตัวหอย แล้วใส่กลับเข้าไปในเปลือกเดิม (เช่น กรณีเสริฟหอย
นางรมสดที่บาร์) ทำได้เฉพาะสถานที่ทำการ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำเท่านั้น 
   
คำถามต่อไปนี้จะพูดถึงภายใต้กฏเกณฑ์ ส่วนการสาธารณะสุข ด้านธุรกิจการบริการอาหาร 
ของมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนาทั่วไป กรุณาติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เทศบาลส่วนท้องถิ่น
ของตัวเอง

สามารถใช้เปลือกหอยในการเสริฟอาหารได้ไหม?
ไม่ได ้หอยที่เอาออกจากเปลือกต้นกำเนิดแล้วใส่กลับในเปลือกเดิมก่อนเสริฟ หรือหอยจำนวนจำกัดส่วนหนึ่ง
ที่ถูกเอาเปลือกออกแล้ว นำมาเติมส่วนผสมอื่น เพื่อเตรียมอาหารในวันเดียวกัน ภายหลังจากการใช้เปลือกทั้ง
สองรูปแบบแล้วจะนำมาใช้เสริฟอาหารอีกไม่ได้

จะเป็นการยอมรับได้ไหมที่จะใช้เปลือกหอยธรรมชาติจากต้นกำเนิดอื่นสำหรับเสริฟอาหาร?
ไม่ได้ เปลือกหอยจากธรรมชาติ ไม่ง่ายต่อการทำความสะอาด และถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับให้สัมผัสอาหาร  

ส่วนการสาธารณะสุขเกี่ยวกับหอย และคุณภาพการสันทนาการทางน้ำ แห่งมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา
โทร (252) 726-6827 | เว็บไซต์:  www.deh.enr.state.nc.us/shellfi sh/index.html
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