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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 
1.1  ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากการเจริญเติบโตของชุมชนชนบทไปสู่สังคมเมืองท าให้มีการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจ 
และภาคธุรกิจดา้นบริการต่างๆ เช่น ท่ีพกัอาศยั โรงแรม ร้านอาหาร สถานบนัเทิง และร้านเสริมสวย 
ท าผม โดยเฉพาะร้านท าผมท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนตอ้งการความสะดวก 
รวดเร็ว ความทันสมัย สวยงาม การเข้าสังคมหรืองานต่างๆ ซ่ึงต้องไปใช้บริการท่ี ร้านท าผม 
จากรายงานการวิจยั เร่ือง บทสรุปโครงการศึกษาวิจยัธุรกิจบริการสู่ตลาดโลก “ประเภทธุรกิจเสริม
สวย” ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(2547) ซ่ึงน าเสนอโดย บริษทั เฟอร์เพค็ท ์แพลน 
ซัพพลาย จ ากัด พบว่า ธุรกิจบริการประเภทเสริมสวยใน3 ประเทศคือ ประเทศญ่ีปุ่นมีจ านวน 
ร้านเสริมสวย และร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของธุรกิจบริการ ประเทศออสเตรเลีย มีการ
เจริญเติบโตธุรกิจบริการทางดา้นร้านตดัผม เสริมสวย คิดเป็นร้อยละ 4.7 ต่อปี และประเทศองักฤษ
พบว่า อุตสาหกรรมเสริมสวยส่วนใหญ่จะเป็นช่างท าผม ร้อยละ 88.0 และ ช่างท าผมท่ีเป็นผูห้ญิง          
ร้อยละ 61.0 ซ่ึงท างานเตม็เวลาร้อยละ 24.0 จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้เห็นแนวโนม้ของการเจริญเติบโต
ทางดา้นบริการประเภทธุรกิจเสริมสวยแต่งผมท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

 ส าหรับในประเทศไทยนั้น จากการส ารวจขอ้มูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปัจจุบนัธุรกิจ
เสริมสวยมีมูลค่าการตลาดถึง 7,000 กวา่ลา้น โดยมีการจดัแบ่งขนาดของร้านท าผม ดงัน้ี จ  าแนกตาม
พนกังานโดยเฉล่ียต ่ากวา่ 5 คน เป็นขนาดเล็ก จ านวนพนกังาน 5 - 9 คน เป็นขนาดกลาง และจ านวน
พนักงานมากกว่า 10 คน เป็นขนาดใหญ่และการเปิดให้บริการส่วนใหญ่จะไม่ปิดพกัเท่ียง และเปิด
บริการตามปริมาณและความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการช่าง 1 คน อาจให้บริการลูกคา้ได ้10 - 12 คน ซ่ึง
แลว้แต่จะใชเ้วลาในการปฏิบติังานแก่ลูกคา้ และลูกคา้จะเลือกแบบใด หรือบางคร้ัง ช่างท าผมอาจถูก
วา่จา้งให้ไปท างานนอกสถานท่ี เช่น เสริมสวยเจา้สาว หรือสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ (กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2547) ลกัษณะและสภาพการท างานของช่างท าผม มีความเส่ียงอนัตราย                
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในดา้นต่างๆ เช่น เคมี ชีวภาพ กายภาพ การยศาสตร์ และความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น ดงัน้ี  
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 ทางดา้นสารเคมี(chemical hazards) เกิดจากการสัมผสักบัวสัดุมีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ ใน
น ้ ายายืดผม ยอ้มผม ดดัผม สเปรยฉี์ดผม จากการศึกษาพบว่ามีสารเคมีท่ีผสมอยู่ในน ้ ายาเหล่าน้ี เช่น 
โทลูอีน พี-เบนซิน แอลกอฮอล์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และฟอร์มลัดีฮายด์ (James Dahlgren, Rhett 
Roback and Maria Dominguez et al., 2013) สารเคมีเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อร่างกายคือ ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองตา คอ โพรงจมูก และผิวหนัง (James Dahlgren, Rhett Roback and Maria Dominguez et 
al.,2013) นอกจากน้ีคนท างานท่ีสูดดมสเปรยเ์ขา้ไปในขณะท างาน มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
ด้วย (Marie thi Dao Tran, Jesper Eberling and sine Skovbjergal et al., 2013) เช่น อาการหวัดจาก
อาการภูมิแพ้ ไซนัส ถึงร้อยละ 71.7 (Aldo Pacheco Ferreira, 2013) และผลการศึกษาของ (Hasan 
Syed Neyagal et al., 2012) พบวา่ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผมมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่นไอ  
หายใจหอบเหน่ือย หายใจมีเสียงดงั และมีเสมหะสูงกว่ากลุ่มประชาชนทัว่ไป และมีสมรรถภาพการ
ท างานของปอดลดลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อีกทั้งการสัมผสัสารเคมี ยงัท าให้เกิดผื่นท่ีบริเวณฝ่า
มือ ขอ้มือ แขนศอก (Susan Hovmand Lysdal and et al., 2011) นอกจากน้ียงัมีการศึกษารายงานวา่ ใน
เคร่ืองไดร์เป่าผมท่ีใชแ้ร่ใยหิน เป็นชนวนกนัความร้อน อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพได ้จากการ
ยนืยนัของสถาบนัต่างๆ เช่น องคก์ารอนามยัโลก (WHO) องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และ
ส านกังานวิจยัโรคมะเร็งสากล (IARC) พบวา่แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์ดงันั้นช่าง
ท าผมจึงมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคปอด และมะเร็งปอดได ้(ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 
2556)  

 ทางดา้นกายภาพ (physical hazards) ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพในการท างานไดแ้ก่ เสียง
ดงัท่ีเกิดจากการใช้ไดร์เป่าผมท่ีมีระดบัเสียงเกิน 90 เดซิเบลเอ มีผลต่อประสาทการรับรู้การได้ยิน  
และแสงสว่างท่ีมีความเขม้ขน้ของแสงน้อยกว่า 200 ลกัซ์ อาจท าให้ระคายเคืองตาและกล้ามเน้ือตา
อ่อนลา้ (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551) การติดตั้งหลอดไฟในลกัษณะท่ีท าให้แสงตรงหรือสะทอ้น
เขา้ตา ท าให้กล้ามเน้ือตา เกิดอาการล้า และรบกวนการท างาน (Sadhra, 1999) รวมถึงความร้อนท่ี
ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีท าใหส้ารเคมีฟุ้งกระจาย  และการกระจายของเศษผมขนาดเล็ก อาจส่งผล
ต่อระบบทางเดินหายใจ (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551)  

 ทางดา้นชีวภาพ (biological hazards) เช่น กรรไกรตดัผม หวี แปลงผม ใบมีด  ตะใบขดัเล็บ ผา้
เช็ดผมและผา้คลุมไหล่  อาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัช่างท าผมได ้โดยเฉพาะโรคติดต่อทางผิวหนงั เช่น 
เช้ือราผิวหนงั เช้ือราในหวี ซ่ึงมีการส ารวจพบวา่ ในหวี และแปรง ในร้านท าผมมีเช้ือราอยูถึ่งร้อยละ 
27.34 (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551; วกิลม เดชหนู, 2543)  
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 ทางดา้นการยศาสตร์ (Ergonomics) พบวา่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในท่ายืนปฏิบติังาน เป็นเวลานาน 
ร้อยละ 90 (ณัฎฑพร พรหมโชติ, 2548) ส่งผลให้เกิดอาการเส้นเลือดขอด มีอาการปวดขา ปวดขอ้เทา้ 
อีกทั้งการใชมื้อและขอ้มือหยบิจบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การใชไ้ดร์เป่าผม และเคร่ืองหนีบผม ท่ีมีน ้าหนกั
มาก ซ่ึงใช้เวลาในการให้บริการแก่ลูกคา้เวลานาน และท าซ ้ าๆเหมือนเดิมติดต่อกนัทุกวนั ส่งผลให ้             
ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผมมีอาการปวด บริเวณขอ้มือ (Hsieh-chingchen, cha-Mei chang and YungPing 
Liu et al., 2009)  

 ดา้นความปลอดภยัในด้านชีวิต และทรัพยสิ์นท่ีพบอยู่เป็นระยะคืออนัตรายจากการถูกปล้น             
จ้ีเอาทรัพยสิ์น การถูกข่มขืนและการถูกฆาตกรรมจนถึงแก่เสียชีวิต (ผูจ้ดัการออนไลน์ 30 พ.ย.2550,
ไทยรัฐออนไลน์ 10 มี.ค.2556, CiNNtv3 17 ม.ค.2556) ทั้ งน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิง และลักษณะ
สภาพการท างานจะเปิดบริการลูกคา้ตั้งแต่เช้ามืดจนค ่า จึงอาจเป็นโอกาสให้ผูร้้าย เขา้มาในร้านได ้
นอกจากน้ีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า อาจเกิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร การเกิดไฟช๊อต 
หรือ ไฟฟ้าดูดได ้(ณฎัฑพร พรหมโชติ, 2548) 

จากการศึกษา การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย พบว่า ช่างท าผม ยงัมีการรับรู้และ
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายท่ีไม่เหมาะสม เช่นไม่ใส่ถุงมือ ไม่ใส่ผา้ปิดจมูก ไม่ใส่เส้ือกาวน์ (Aldo 
Pacheco Ferreira, 2013) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Susan Hovmand  Lysdal et al., 2011) พบวา่
ช่างท าผมขาดความตระหนกัของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายในการท างาน เช่น การไม่สวมใส่ถุง
มือ หรือสวมใส่ถุงมือเป็นบางคร้ังในขณะสัมผสัสารเคมีโดยเฉพาะการสระผม จะใส่ถุงมือระหว่าง
ปฏิบติังาน ร้อยละ 10 เท่านั้ น และจากการศึกษาของ จิตนิรันดร์ วงละคร(2556) พบว่าช่างท าผม           
ร้อยละ 52.94 ไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสารเคมีในน ้ ายาต่างๆ การมีความรู้ดา้นอาชีวอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในระดบัต ่า การใช้ผลิตภณัฑ์ น ้ ายาดดัผม น ้ ายายืดผม ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน รวมถึงการจดัพื้นท่ีหรือ
ช่องหน้าต่างระบายอากาศท่ี ไม่เหมาะสม มีแสงสวา่ง ท่ีไม่เพียงพอ แก่การท างาน นอกจากน้ีเจา้ของ
สถานบริการหรือช่าง ร้อยละ 50.7 ไม่ผ่านการอบรมสุขาภิบาลสถานบริการเสริมสวยแต่งผม มีการ
จัดเก็บวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือไม่เป็นระเบียบ การจัดเก็บและการท าความสะอาดผ้า  ท่ีไม่ถูก
สุขลกัษณะ ซ่ึงอาจท าให้มีโอกาสปนเป้ือนของเช้ือราในอุปกรณ์ และร้อยละ 33.0 ไม่มีเคร่ืองมือใน
การปฐมพยาบาลท่ีจ าเป็น (ณฎัฑพร พรหมโชติ, 2548)   

 ช่างท าผมจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบท่ียงัไม่ได้รับความคุ้มครอง
สวสัดิการต่างๆ ทั้งในดา้นสุขภาพและความมัน่คงของอาชีพ ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิประโยชน์ ขาด
การไดรั้บความรู้ การอบรมในเร่ืองความปลอดภยัและการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน จึงท าใหเ้กิด
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางออ้ม (นนทกานต ์จนัทร์อ่อน, 2556)  
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 การอธิบายถึงพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการป้องกนั ทฤษฎีหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในการศึกษาคือ แนวคิดความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ประกอบด้วย การรับรู้โอกาส
เส่ียงของปัญหาสุขภาพ (perceived susceptibility) การรับรู้ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ (perceived 
severity) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพ (perceived benefits) และการ
รับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพ (perceived barriers) เม่ือบุคคลมีการ
รับรู้ภาวะสุขภาพดงักล่าวแลว้ จะพิจารณาพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพท่ีควรจะกระท า โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เทียบกับอุปสรรคท่ีขัดขวางการกระท า เช่น ค่าใช้จ่าย ความไม่
สะดวกสบาย และความอบัอาย เป็นตน้ (Rosenstock, 1974 อา้งถึงใน กฤตธีรา เคร่ืองนันตา, 2548)
ดงันั้นแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ(Health Belief Model) จึงน่าจะเป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติั
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบการช่างท าผม   

 ต าบลบ้านกลางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูนเป็นพื้นท่ีแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทมีการเจริญเติบโต
ทางด้านอุตสาหกรรม ขอ้มูลการส ารวจจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม พบว่ามีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝง รวมประมาณ 60,000 คน และมีโรงงานนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 
80 แห่ง หอพกั จ านวน 5,000 ห้อง และมีจ านวนร้านท าผม ท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี จากปี พ.ศ. 2554  ถึง ปี
พ.ศ. 2556 พบว่าจ านวนร้านเพิ่มข้ึนจาก 123 ร้าน เป็น 150 ร้าน ซ่ึงแนวโน้มของการเติบโตของร้าน  
ท าผม ในพื้นท่ี มีประชากรท่ีอพยพยา้ยถ่ินมาท างานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีมากข้ึน และพบเป็นผูห้ญิง
ถึงร้อยละ 64 (การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2553) ลกัษณะของร้านท าผม เป็นขนาดเล็ก มีเจา้ของ
ร้านเพียง 1 คน และสภาพแวดลอ้มในการท างานของช่างท าผม พบวา่ไม่เปิดหนา้ต่าง หรือพดัลม บาง
ร้านติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแต่ไม่มีเคร่ืองดูดอากาศ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั นอกจากน้ี มีการสวม
เส้ือกาวน์บางคร้ัง และมีการใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกเป็นบางคร้ังเท่านั้น ใส่เส้ือไม่มิดชิด ในขณะท างาน 
จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาไดเ้ห็นความส าคญัของปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพของช่างท า
ผม จึงไดท้  าการศึกษาการรับรู้ปัญหา ตามความเช่ือดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก
การท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม โดยใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการป้องกนัอนัตรายและการ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ในพื้นท่ีน้ีต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผมต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าพนู 

1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 
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1.3  ค ำถำมของกำรศึกษำ 

 1. ความเช่ือด้านสุขภาพ ทั้ ง 4 ด้าน คือการรับรู้โอกาสเส่ียง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้
ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท า
ผม เป็นอยา่งไร 
 2.  พฤติกรรมด้านการป้องกนัอนัตราย ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสารเคมี ดา้นชีวภาพ ดา้นกายภาพ 
ดา้นการยศาสตร์ และดา้นความปลอดภยั ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม เป็นอยา่งไร 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 150 คน ในระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2557 ถึงเดือน สิงหาคม 2557 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 1.  ควำมเช่ือด้ำนสุขภำพ หมายถึง การรับรู้ปัญหาสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม คือ 
การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดปัญหา
สุขภาพจากการท างาน การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน และการ
รับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน โดยใช้แบบสอบถามตามความเช่ือ
ดา้นสุขภาพท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ตามแนวคิดของโรเซนสต็อกและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 
  1.1  กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดปัญหำสุขภำพจำกกำรท ำงำน หมายถึง การรับรู้และ
เขา้ใจ เก่ียวกบัโอกาสเส่ียงท่ีไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพจากการท างาน  

 1.2  กำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรเกดิปัญหำสุขภำพจำกกำรท ำงำน หมายถึง การรับรู้หรือ
เขา้ใจ เก่ียวกบัผลกระทบของการเกิดอาการผดิปกติต่อสุขภาพในขั้นรุนแรง  
  1.3 กำรรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมกำรป้องกันอนัตรำยจำกกำรท ำงำน หมายถึง การรับรู้
หรือความเขา้ใจ ท่ีมีผลดีต่อพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานรุนแรง  
  1.4  กำรรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมกำรป้องกันอนัตรำยจำกกำรท ำงำน หมายถึง การรับรู้ 
หรือความเขา้ใจ เก่ียวกบัอุปสรรคและปัจจยัท่ีขดัขวางการปฏิบติัพฤติกรรม การป้องกนัอนัตรายใน
การท างานของตนเอง  
  2.  พฤติกรรมกำรป้องกนัอนัตรำยจำกกำรท ำงำน หมายถึง การกระท าของผูป้ระกอบอาชีพช่าง
ท าผม เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการท างานในด้านต่างๆ คือ ด้านเคมี ดา้นชีวภาพ ด้านกายภาพ ด้าน
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การยศาสตร์ และด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยใช้แบบสอบถามถึงพฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 5 
ดา้น คือ 
  2.1   ด้ำนเคมี เช่น สวมใส่ผา้ปิดจมูกและปาก สวมใส่เส้ือกาวน์ การลา้งมือ 
  2.2  ด้ำนชีวภำพ เช่น สวมใส่ผา้ปิดปากปิดจมูก การระบายอากาศท่ีเหมาะสม แยกของมีคม 
  2.3  ด้ำนกำยภำพ เช่น มีการติดตั้งแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ ใชว้สัดุ และการใช ้(Ear plug) 
  2.4  ด้ำนกำรยศำสตร์ เช่น สวมใส่รองเทา้ท่ีนุ่มขณะท างาน ปรับเกา้อ้ีให้เหมาะสมให้บริการ 
วางวสัดุอุปกรณ์ไวไ้กลมื้อหยบิจบัใชง่้าย 
  2.5  ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเปิดไฟหน้าร้านให้สว่าง การติดตั้ง
เคร่ืองป้องกนัไฟฟ้าซ๊อต ไฟฟ้าดูด การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

3.  ผู้ประกอบอำชีพช่ำงท ำผม หมายถึง ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ของการท าผมทุก
ขั้นตอนท่ีใหบ้ริการในร้านท าผม 

1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ เป็นขอ้มูลและแนวทางในการด าเนินงานการป้องกนัและส่งเสริม
งานดา้นอาชีวอนามยั เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผมในเขต
พื้นท่ีต าบลบา้นกลาง 
 


