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ทานสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบันายจางไดจากเจาหนาที ่

 
ขอมูลเรือ่งสขุศกึษาและอนามยั 

สาํหรับงานทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
 

บุคคลใดทีต่องม ี“บตัรแดง” หรอื “Rote Karte” 
 

คนที่มีอาชีพผลิต  มีหนาที่เกี่ยวของกับ จําหนาย 
หรือตักเสิรฟเคร่ืองอุปโภคบริโภคดังตอไปนี้ 
 
1. เนื้อสตัว เนื้อสตัวปก และอาหารทีท่าํมาจากเนือ้สัตว 
2. นม และผลิตภณัฑที่ทาํมาจากนม 
3. ปลา กุง ป ูหอย  ปลาหมกึ หรอืสัตวอืน่ๆในจาํพวกนี ้

และผลติภณัฑทีท่าํมาจากสัตวเหลานี ้
4.  ผลติภณัฑจากไข 
5. อาหารสําหรบัเด็กเลก็ และทารก  
6. ไอศครมี และผลติภณัฑทีม่ไีอศครมีเปนสวนผสม 
7. ของอบตางๆ ทีม่ไีส หรอืหนา ที่ไมไดอบหรอืปรุงจนสกุ 



8. อาหารทีป่รุงสาํเร็จ อาหารดิบ  สลัดมนัฝรัง่ ซอสหมกัอาหาร
 มายองเนส 

 น้าํซอสทีม่สีวนผสมของน้าํมนั และเชือ้หมกั 
9. ถัว่งอกชนิดตางๆ หรอืเมลด็ธัญพืช ทีใ่ชผลติถัว่งอก หรอืบรโิภคสด  

 
 
 
บุคคลผูตองใชมือจับอาหารเหลาน้ีในการประกอบอาชีพทั้งทา

งตรง หรือทางออม (เชน 
มีภาชนะจานชามใส หรือมีการหอหุม เก็บไวในกลองอีกที)  
กอนที่จะไดรับอนุญาตใหทาํงานไดตองไดรับคําแนะนําตามกฎหมายทีว่าด
วยเรื่องการปองกันโรคติดตอมาตราที่ 43   

รวมทั้งบุคคลท่ีทํางานในครัวของรานขายอาหาร โรงแรม 
ภัตตาคาร โรงอาหาร   

คาเฟ หรืออื่นๆ ที่มีหนาทีร่ับผิดชอบในดานการปรุงอาหาร 
และบริการคนเปนจํานวนมากตองไดรับคําคําแนะนําตามกฎหมายที่วาดวย
เร่ืองการปองกันโรคติดตอมาตราท่ี 43 กอนการปฎิบัติหนาที ่

หลงัจากทีไ่ดรบัคาํแนะนาํ และชีแ้จงจากเจาหนาทีแ่ลวจะไดรบั 
“บัตรแดง”  

หรอื “Rote Karte“  และตองมอีายไุมต่าํกวา 3 เดือนเมือ่เริม่ทาํงาน 
(จะเปนการดี ถามีจดบันทึกการใหคาํแนะนําคร้ังแรกในบัตรแดง 
เพ่ือที่จะไดเปนหลักฐานวาไดรับคําช้ีแจงภายในสามเดือน ตามกําหนด)  

นายจางมีหนาที่ตองช้ีแจงใหลูกจางทราบถึงกฎหมายที่วาดวยเ
ร่ืองการปองกัน 

โรคติดตอน้ี โดยทนัททีี่ลูกจางเร่ิมปฏิบัติงาน และทุกๆ 2 ป  
โดยที่นายจางตองจดบันทึกเก็บเอาไวดวยเปนหลักฐาน       



หนังสือทีไ่ดบันทึกไววาวานายจางไดช้ีแจงใหลูกจางรับทราบแลวตอนเขา
เร่ิมปฎิบัติงาน  และที่ไดบันทกึไวคร้ังสุดทายตองเก็บรักษาไวในทีท่ํางาน  
เพ่ือใหเจาหนาทีท่ีม่าตรวจสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา 
 
ทาํไมเราจาํเปนตองทราบขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัมาตรการณการปองกนัโรคติ
ตอ 

เนื่องจากในอาหารทีไ่ดกลาวมาทุกขอขางบน 
อาจจะมีการแพรเช้ือของเช้ือโรคที่เปนตัวการทําใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย 
และรวดเร็ว  
การรับประทานอาหารทีม่ีเชื้อโรคทาํใหปวยหนักเปนโรคติดเช้ือจากอาหา
ร หรืออาหารเปนพิษได  โดยเฉพาะคนสูงอายุ เด็กเล็ก 
หรือคนทีม่ีภูมิคุมกันโรคตํ่า อาจจะเปนอัตรายถึงชีวิตได  
ในสถานที่บริการขายอาหาร หรือสถานทีท่ี่มกีารประกอบอาหารใหญๆ  
คนจํานวนมากอาจจะติดเช้ือที่มาจากอาหารได ดังนั้น 
พนักงานทุกคนจึงตองมีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑการปองกันการติดเช้ือ  
โดยคํานึงถึงเร่ืองสุขศึกษา และอนามัย อยางเครงครัด 
กฏเกณฑเกี่ยวกับการปองกนัการติดตอโรคทีม่าจากอาหารอยูในหนา 3  

 

 

 
เมือ่ใดจะถูกหามไมใหทาํงาน  

 กฎหมายปองกันการติดตอของโรคที่มาจากอาหารไดกําหนดไววา 
หามมใิหบุคคลท่ีมโีรคตอไปนี้ประกอบอาชีพที่กลาวมาขางตน  
หรือแพทยไดวินิจฉัยพบวาเปนโรคตอไปน้ี 



 - ทองเสียฉับพลันทีติ่ดตอได เกิดจากเช้ือโรคตางๆ เชน 

Samonellen (แบคทีเรียช่ือแซลโมแนลลา) , Shigellen 

(แบคทีเรียลําไสใหญ), Typhus (ไขรากสาด/ไขไทฟอยด), Paratyphus 

(ไขรากสาดนอย), Cholerabakterien (โรคอหิวาต หรือโรคหา), 

Staphylokokoen (แบคทีเรียประเภทหน่ึง), Campylobacter 

(แบคทีเรียประเภทหน่ึง), Rotaviren 
(ไวรัสทีท่าํใหเกิดอาการทองเสียมักเกิดกับเด็ก) หรือเช้ือโรคอื่นๆ   
 - โรคไวรัส เอ และ ไวรัสอี (โรคตับอกัเสบ) 
 - มีแผลติดเช้ือ 
หรือโรคผวิหนังทีมี่โอกาสแพรกระจายเช้ือโรคไปกับอาหารได 

  
หากพบเช้ือโรคตอไปนี้ จากการตรวจอุจจาระ 

อาจจะถูกสั่งหามทาํงาน ถึงแมวายังไมรูสึกวาตัวเองปวย 
หรือยังไมเกิดอาการของโรคใดๆ เกิดขึ้น  

 - Samonellen 

 - Shigellen 

 - Enterohämorrhagische Escherichia-coli-Bakterien 
(แบคทีเรียทีท่ําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร ลําไสอักเสบ) 

 - Choleravibrionen 

 ทั้งนี้หนวยงานสาธารณสุข (Gesundheitsamt) 
สามารถมขีอยกเวนได สําหรับแตละกรณไีป  
หากมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัโรคอยางเครงครัด 
เพ่ือไมใหติดตอผูอื่นได 



 การหามทํางานมผีลโดยอัตโนมัติเมื่อพบวาตนเองปวย 

หรือแพทยตรวจพบ โดยไมตองใหมีคําส่ังจาก Gesundheitsamt  
ในกรณีน้ี นายจางไมสามารถไลออกได  นายจางเองมีประกัน 
หากสูญเสียรายไดไปจากการนี ้

 

 

 

 
อาการใดทีบ่งบอกวาตดิเชือ้โรคดังกลาวแลว 

 - ทองเสีย (อาจจะมีเลือด) อุจจาระเหลวมากกวา 3 คร้ังตอวัน 
อาจจะมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียร และมีไข 
 - มีไขสูง ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามขอ และทองผูก (หลงัจากน้ัน 

มีอาการทองเสียอยางหนัก) ซึ่งเปนอาการของ Typhus และ 

Parathyphus 
 - สวนโรคอหิวาต  โดยท่ัวไปจะมีอาการทองเสียถายเปนมูก 
เสียน้ํามาก 
 - ผวิหนังเหลือง ตาเหลือง มีอาการออนแอ และไมอยากทานขาว  
คืออาการของโรคไวรัสอี และไวรัสเอ 
แผล หรือผวิหนังทีถ่ลอก เน่ืองจากโรคผวิหนัง อาจจะติดเช้ือได 
ถาอักเสบแดง บวม มีหนอง 
 หากพบวามโีรคตางๆ เหลานี้เกดิขึน้ ใหไปพบแพทยโดยทนัท ี
เพ่ือขอคําปรึกษา และรับการรักษา 
โดยใหบอกแพทยดวยวาทาํงานในโรงงานผลิตอาหาร 
หรือเกี่ยวกับการปรุงอาหารโดยตรง 



นอกจากนี ้ยังตองแจงใหหวัหนา 
หรอืนายจางใหทราบถงึการปวยโดยทนัทดีวย 
 

จะชวยปองกนัไมใหเกดิการติดเชือ้โรคทีม่าจากอาหารไดอยางไร 
 มอื เปนอวยัวะทีส่าํคัญ  
และเปนสาเหตหุลกัทีท่าํใหเกิดการแพรเชือ้โรค 
ดังนัน้การรกัษาความสะอาดของมอืจึงเปนมาตรการทีส่าํคญัอยางหนึง่ 
ในการปองกนัการติดตอของเชือ้โรค 
 เครือ่งประดับ  
 ถอดเคร่ืองประดับ (แหวน กาํไล นาฬิกาฯ) กอนทาํงาน  เหง่ือไคล 
เช้ือโรคตางๆ อาจจะสะสม และแพรเช้ืออยูในเคร่ืองประดับ 
การลางมอืใหสะอาด และการใชยาฆาเช้ือลางมือ 
จะฆาเช้ือโรคไมไดหมดถาสวมใสเคร่ืองประดับ 
 

การลางมอื 
 ตองลางมือทุกครั้ง 
  - กอนทาํงาน 
  -หลังจากพักทํางาน 
  -เม่ือเห็นวามือสกปรก และ 
  -หลังจากเขาสวมทกุคร้ัง หรือเม่ือเอามือเขาจมูก 
 โดยตองลางมือใหสะอาดหมดจด โดยเปดนํ้ากอกลาง 
และใชสบูลางมือ  ถามือสกปรกมาก ใหใชแปรงขัดเล็บขัดถู  
และทําความสะอาด ฆาเช้ือเมื่อใชเสร็จ 
 ตองคํานึงถึง ปลายน้ิว เล็บ ที่วางระหวางน้ิว หลังมือและน้ิว ฝามอื 
น้ิวโปงทกุๆ ดาน 



 ใหใชเคร่ืองเปามือใหแหง 
หรือใชกระดาษ/ผาเช็ดมอืที่ใชแลวทิง้เช็ดใหแหง 
และใชกระดาษจับหัวกอกน้ําปดกอกน้ํา 
เพ่ือที่จะไดไมสัมผสักับกอกดวยมือเปลา 

ขัน้ตอนการฆาเชือ้โรค 
 1. เช็ดมือใหแหงสนิท 
 2. ใชนํ้ายาฆาเช้ือโรคที่มีสวนผสมของอัลกอฮอลประมาณ 3 
มิลลิลิตร หยดบนฝามือ 
 3. ถูทาบนฝามือใหทัว่ 
(โดยคํานึงถึงจุดตางๆของมือเหมือนการลางมือ) 
 4. รอประมาณ 30 วินาทใีหยาออกฤทธ์ิ (ถูมือใหยาระเหยแหงหมด) 
การใหยาฆาเช้ือออกฤทธ์ิ 

    มีความสําคัญมาก 
 
การรักษาผิวก็เปนมาตรการอยางหน่ึงในการรกัษาสุขภาพ 

และปองกันการติดเชื้อ ดังน้ันการทาครีมที่มือจึงสําคัญ 
ผวิหนังทีไ่ดรับการดูแลอยางดี จะไมมีรอยแตก 
และปองกันการติดเชื้อโรคไดดีกวา 

 
เสือ้ผา 

 ใหใสเส้ือผาทีส่ะอาด เนื่องจากเช้ือโรคสามารถเกาะติดกับเส้ือผา  
 ใหสวมหมวก เมื่อตองการปองกันมิใหเสนผม 
หรือรังแคตกลงไปในอาหาร 
  

การปฏบิตัิตัว 



 ใหปดปากและจมูก เมื่อจามไอหรือจาม ใชกระดาษทชิชู 
ใชแลวใหทิ้งเลย และลางมือใหสะอาด 
 
คณุตองมคีวามรบัผดิชอบอยางสูงตอสขุภาพของลกูคา 
และคนทีเ่ขาไววางใจคณุ 
ดังนัน้การดูแลรกัษามอืใหมคีวามสะอาดอยูเสมอเวลาทาํงาน 
จึงเปนสิ่งทีสํ่าคญัอยางยิ่ง 
 
 
 


