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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการ
ท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู โดยไดศึ้กษาเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมเน้ือหา รายละเอียดดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 2.1  กระบวนการและลกัษณะการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม 
 2.2  ปัจจยัอนัตรายจากการประกอบอาชีพช่างท าผม ผลกระทบต่อสุขภาพ และพฤติกรรม

การป้องกนัอนัตราย ทั้ง 5 ด้าน ดงัน้ี ด้านเคมี ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านการยศาสตร์ และดา้น
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 2.3  มาตรฐานความปลอดภยัดา้นการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม 
 2.4  แนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health belief model) 
 2.5  กรอบแนวคิดการศึกษา 

2.1  กระบวนการและลกัษณะการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างท าผม 

โดยทั่วไปลักษณะการท างานของผู ้ประกอบการช่างท าผม มีความคล้ายคลึงกัน ในการ
ให้บริการลูกคา้ (แสวง หมูกลาง, 2557; มณฑา ไชยนวล, 2557) ท่ีเดินเขา้มาใช้บริการในร้าน ตั้งแต่
การออกแบบทรงผมให้เขา้กบับุคลิกภาพ หนา้ตา ของแต่ละบุคคล และขั้นตอนการลงมือปฏิบติัต่างๆ 
เช่น สระ ซอย ตดั จดัทรง และ อ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะตอ้งอยูใ่นท่าทางการยืนปฏิบติังาน ถึงร้อยละ 90  
(ณัฎฑพร พรหมโชติ, 2548; มณฑา ไชยนวล, 2557) ในขั้นตอน การสระผมใชเ้วลา 3 - 5 นาที มีการ
ใชน้ ้ ายาสระผมและนวดผม บางคร้ังก็สวมถุงมือ ส่วนการตดัผมใช้เวลาประมาณ 20 - 45 นาที ผูช้าย
จะใชเ้วลาเร็วกวา่ผูห้ญิง มีการใชก้รรไกร หรือใบมีดตามความถนดัของช่าง หลงัจากตดัแต่งทรงผมให้
เขา้กบับุคลิกภาพแลว้จึงสระผมอีกคร้ังเพื่อก าจดัเศษผมออกจากหนังศีรษะ ขั้นตอนน้ีใช้เวลา 3 - 5 
นาที จากนั้นขั้นตอนการเป่าผมให้ผมแห้งและเป็นรูปทรงตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ และอาจมีการใช้
สเปรย ์น ้ ายาจดัแต่งทรงผมใช้เวลา 20 - 45 นาที ส าหรับการดดัผม ยืดผม และยอ้มผม จ าเป็นตอ้งใช้
น ้ายาท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ โดยส่วนใหญ่ ใชเ้วลา 4 - 5 ชัว่โมง โดยสามารถอธิบายรายละเอียด 
ไดด้ง้น้ี 
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ตารางที ่2.1  กระบวนการและลกัษณะการท างานของช่างท าผม 

ล าดับ 
ลกัษณะ
งาน 

เวลา ปัจจัยเส่ียง รูปภาพ 

1 สระผม 3-5 นาที -  ด้านเคมี ใช้น ้ ายาสระผมและครีม
นวดผมในการสระผม 

-  ดา้นการยศาสตร์ ตอ้งยืนปฏิบติังาน
เป็ น เวลานานท าให้ ปวดเม่ื อย
กล้ามเน้ือน่อง ขา เส้นเลือดขอด
ปวดขอ้มือ ท่ีใชไ้ดร์เป่าผมหลงัสระ 

-  ด้านกายภาพ ช่างท าผมใช้ไดร์เป่า 
ส่งเสียงดังมีผมต่อประสาทการได้
ยนิ 

-  ด้านชีวภาพ  ผา้เช็ดผม ท่ีใช้อาจมี
เช้ือรา 

  
 
 

 

2 ยดืผม 4-5 
ชัว่โมง 

-  ด้านเคมี ใช้น ้ ายายืดผม สูดดมเขา้
ไปท าให้ระคายเคืองทางระบบ
ทางเดินหายใจซ่ึงใชเ้ป็นเวลานาน 

-  ด้านการยศาสตร์ ช่ างท าผมยืน
ปฏิบติังานเป็นเวลานานท าให้ปวด
เม่ือยกล้ามเน้ือ ขา เส้นเลือดขอด
ปวดขอ้มือ ท่ีใชไ้ดร์เป่าผมหลงัสระ 

-  ด้านกายภาพ ช่างท าผมใช้ไดร์เป่า 
ส่งเสียงดังมีผมต่อประสาทการได้
ยนิ  

-  ดา้นชีวภาพ ผา้คลุมไหล่ ผา้เช็ดผม 
มีความช้ืนท าใหเ้กิดเช้ือรา 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

ล าดับ ลกัษณะ
งาน 

เวลา ปัจจัยเส่ียง รูปภาพ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอ้มผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ด้านเคมี ช่างท าผมใช้น ้ ายายืดผม 
สูดดมเขา้ไปท าให้เป็นภูมิแพ ้และ
ระบบทางเดินหายใจ 

-  ด้ านการยศาสตร์  ช่ างท าผมยืน
ปฏิบติังานเป็นเวลานาน ท าให้ปวด
เม่ือยกล้ามเน้ือ กล้ามเน้ือ ขา เส้น
เลือดขอด ปวดข้อมือ ท่ีใช้ไดร์เป่า
ผมหลงัสระ 

-  ด้านกายภาพ ช่างท าผมใช้ไดร์เป่า 
ส่งเสียงดงัมีผมต่อประสาทการได้
ยนิ 

 
 

 

4 ดดัผม 4-5 
ชัว่โมง 

-  ด้านเคมี ช่างท าผมใช้น ้ ายายืดผม 
สู ดดมเข้าไปท าให้ เป็ นภู มิ แพ้
สารเคมี การระคายเคียงของระบบ
ทางเดินหายใจ 

-  ด้ านการยศาสตร์  ช่ างท าผมยืน
ปฏิบติังานเป็นเวลานานท าให้ปวด
เม้ือยกลา้มเน้ือ ปวดขอ้มือ  

    ท่ีใชไ้ดร์เป่าผมหลงัสระ 
-  ด้านกายภาพ ภายในร้านควรติดตั้ง
เคร่ืองดูดอากาศเพื่อป้องกนัการฟุ้ง
กระจายของสารเคมีและมีหลอดไฟ
ส่องสวา่งท่ีเพียงพอท าใหร้ะบบ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

10 

ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

ล าดับ 
ลกัษณะ
งาน 

เวลา ปัจจัยเส่ียง รูปภาพ 

5 ตดั- ซอย 20- 45 
นาที 

-  ด้านชีวภาพ การใช้หวี แปรงผม ผา้
คลุมไหล่ ท่ีไม่สะอาด อาจมีเช้ือรา
และท าให้ เกิ ดโรค ติ ด ต่ อท าง
ผวิหนงั 

-  ด้ านการยศาสตร์  ช่ างท าผมยืน
ปฏิบติังานเป็นเวลานานท าให้ปวด
เม้ือยกลา้มเน้ือ ปวดขอ้มือ ท่ีใชไ้ดร์
เป่าผมหลงัสระ 

 

 

 

2.2  ปัจจัยอนัตรายจากการอาชีพช่างท าผม ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย 

ลกัษณะและสภาพการท างานทัว่ไปของช่างท าผม โดยทัว่ไปพบวา่มีความเส่ียงอนัตราย ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ทั้ง 5 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านเคมี ด้านกายภาพ ด้าน
ชีวภาพ ดา้นการยศาสตร์ และดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 2.2.1 ปัจจัยอนัตรายจากการท างานในด้านการสัมผสัสารเคมี (chemical hazards) 
 น ้ ายาท่ีใชท้  าผมมีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ เช่น โทลูอีน พี-เบนซิน แอลกอฮอล์ ไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์  และฟอร์มัลดีฮายด์  (James Dahlgren, Rhett Roback and Maria Dominguez et al., 
2013) สารเคมีเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อร่างกายคือ ท าให้เกิดการระคายเคืองตา คอ โพรงจมูก และผิวหนงั 
(James Dahlgren, Rhett Roback and Maria Dominguez et.al., 2013) การสูดดมสเปรย์ในสถานท่ี
ท างานท าให้ เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ (Marie thi Dao Tran, Jesper Eberling and sine 
Skovbjerg et al., 2013)  

 อาการหวดัจากโรคภูมิแพ้ ไซนัส ถึงร้อยละ 71.7 (Aldo Pacheco Ferreira, 2013) และผล
การศึกษาของ Hasan Syed Neyag et al., (2012) พบว่าผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผมมีอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจหอบเหน่ือย หายใจมีเสียงดงั มีเสมหะ สูงกวา่กลุ่มประชาชนทัว่ไป และ
มีสมรรถภาพ การท างานของปอดลดลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัท าให้เกิดผื่น ท่ีบริเวณฝ่า
มือหลงัมือ ขอ้มือ แขน ศอก (Susan Hovmand Lysdal et al., 2011 สารเคมีท่ีพบในน ้ ายาท าผมท่ีส าคญัมี 
3 ชนิ ด คื อ Sodium hydroxide Ammonium thioglycolate แล ะ  Guanidine hydroxide โดย  Sodium 
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hydroxide จะมีความรุนแรงและเป็นอนัตรายมากท่ีสุด เน่ืองจาก มีความเป็นด่างแรงท่ีสุด มี pH 10-14 
มีฤทธ์ิกดั ถา้ใชไ้ม่ระมดัระวงัอาจก่อให้เกิดอาการ เจบ็แสบหนงัศีรษะเส้นผมแห้งและแตก หากสูดดม
เขา้ไปอาจเกิดอาการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน จาม ไอ ปวดคอ น ้ ามูกไหล ปอดอกัเสบ
อย่างรุนแรง เม่ือสัมผสัผิวหนงัจะเกิดรอยไหม ้แผลพุพองได ้การกลืนหรือกินเขา้ไปท าให้แสบไหม้
ปาก คอ และกระเพาะอาการ เลือดออกในกระเพาะอาหาร อาเจียน ทอ้งร่วง ท าให้ความดนัเลือดลด
ต ่าลงและเสียชีวิต การสัมผสัถูกตา ท าให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลแสบไหม ้อาจท าให้มอง
ไม่เห็นถึงขั้นตาบอด (ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพ, 2553, ฟิสิกส์ราชมงคล, 2557) 

 ส่วน Ammonium thioglycolate มีความเป็นด่างสูง และไม่สามารถใช้วิธีท่ีเรียกว่า Patch 
Test ซ่ึงเป็นวิธีการทดสอบการแพท่ี้ผิวหนงัก่อนการใชส้ารได ้สารน้ีท าให้เกิดการระคายเคืองเป็นผื่น
แพเ้ม่ือสัมผสัผิวหนงั (contact dermatitis) ซ่ึงมกัเกิดเม่ือใชใ้นปริมาณท่ีมีความเขม้ขน้เกินขนาด หรือ
ใชเ้ป็นเวลานานพอสมควร อาการแพท่ี้พบไดบ้่อย ไดแ้ก่ ผื่นคนั ผวิหนงัอกัเสบ แสบร้อน หากโดนตา  
ท าให้เยือ่บุตาอกัเสบ ตาบวม หากสูดดมท าให้ไอ จาม วิงเวยีนศีรษะและหายใจไม่ออก(ส านกัโรคจาก
การประกอบอาชีพ, 2553; ฟิสิกส์ราชมงคล, 2557) ส าหรับ Guanidine hydroxide (ซ่ึงมีองค์ประกอบ
เป็นสารผสมระหว่าง calcium hydroxide guanidine carbonate และ ammonium thioglycolate) มีค่า 
pH 9-9.5 เป็นสารเคมีท่ีพบ ในน ้ ายายืดผมอีกชนิดหน่ึง สารเคมีชนิดน้ีมีความรุนแรงและอนัตรายต่อ
ร่างกายน้อยกว่า Ammonium thioglycolate และ Sodium hydroxide จะพบ ผูส้ัมผสัมีอาการระคาย
เคืองหนงัศีรษะ ผื่นคนั และเกิดตุ่มใส ข้ึนได ้หรือหากมีการสูดดมเขา้ไปอาจท าให้เกิดอาการระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน จาม ไอ น ้ ามูกไหล (ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพ, 2553; 
ฟิสิกส์ราชมงคล, 2557) 

 น ้ายายอ้มผมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการเปล่ียนสีผม ประกอบดว้ยการใชน้ ้ายา 2 ขวดคือ ขวด
ท่ี 1 ครีมสี เป็นของเหลวหรือครีม ซ่ึงประกอบดว้ยสีท่ีใชใ้นการเปล่ียนสีผม ท่ีเรียกว่า สีออกซิเดชนั 
หรือสีพารา และมีสารเคมีผสมอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ พาราโทลูอีนไดอะมีน (p-Toluenediamine, PTD) 
พาราฟีนิลีนไดอะมีน (p-Phenylenediamine, PPD) และแอมโมเนีย (Ammonia) โดยการเกิดพิษของพา
ราโทลูอีนไดอะมีน ท่ีพบคืออาการแพข้องผูส้ัมผสัท่ีพบ ไดแ้ก่ การระคายเคืองผิวหนงัและตา (ฟิสิกส์
ราชมงคล, 2555) ส่วนพาราฟีนิลีนไดอะมีน  (p-Phenylenediamine, PPD) มีการเกิดพิษท่ีพบ ได้แก่ 
หน้าและคอบวมผื่นแพ้จากการสัมผสั (contact dermatitis) ผื่นแดง ผิวหนังอกัเสบ แสบร้อน หาก
กระเด็นโดนตาอาจท าให้เยื่อบุตาอกัเสบ ตาบวม หากสูดดมท าให้ไอ จาม วิงเวียนและหายใจไม่ออก 
(ฟิสิกส์ราชมงคล, 2557) และ Ammonia เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี และมีกล่ินฉุนเฉพาะตวั  อาการพิษท่ีเกิดข้ึน
จากการสัมผสั สูดดม หรือเม่ือกระเด็นเข้าตา จะท าให้เกิดอาการระคายเคืองทั้งต่อผิวหนัง ระบบ
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ทางเดินหายใจ และตา อาจมีน ้ าตาน ้ ามูกไหลและไอ (ฟิสิกส์ราชมงคล, 2557) ส่วนน ้ ายาในขวดท่ี 2 
เป็นน ้ ายาโกรก ประกอบดว้ย 6% ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) โดยสรุปความเป็น
อนัตรายและการเกิดพิษของน ้ ายายอ้มผม คือ อาการผื่นแพจ้ากการสัมผสั (Contact Dermatitis) พบวา่ 
สารเคมีหลายตวัในยายอ้มผม อาจท าให้เกิดอาการผื่นคนั โดยเฉพาะ PPD ท าให้เกิดอาการแพใ้นผูใ้ช้
ยายอ้มผมส่วนใหญ่ ลกัษณะผื่นแพอ้าจเป็นผื่นแดง หรือตุ่มน ้ าใสเล็กๆ คนัมาก และจะข้ึนเฉพาะท่ี
บริเวณท่ีสัมผสัถูกยายอ้มผม ตุ่มน ้ าใสอาจรวมกนัจนเป็นตุ่มพองใหญ่ เม่ือแตกออกจะมีน ้ าเหลือง
ไหล เม่ืออาการดีข้ึน ผวิหนงัอาจแห้งแตกและเป็นขยุ หรือหนาตวัข้ึน อาจมีสีคล ้าลง หรือเป็นรอยด่างขาว
ชัว่คราว (ฟิสิกส์ราชมงคล, 2557) 

พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานในด้านการสัมผสัสารเคมี 
จากการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย พบวา่ ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม 

มีโอกาสไดรั้บสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย 3 ทาง (ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 
คือทางการดูดซึมทางผวิหนงั จากการสัมผสั เช่น การซึมผา่นทางผิวหนงั และทางตา เป็นตน้ ทางการ
หายใจ กรณีท่ีสารเคมีอยู่ในรูปของก๊าซ ไอระเหย เป็นตน้ และทางการกิน ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ 
เช่น การรับประทานอาหาร ขณะท างาน ในขณะท่ีมือเป้ือนสารเคมี เป็นตน้ ซ่ึงจากการส ารวจยงัพบวา่
ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม มีพฤติกรรมความเส่ียงต่ออนัตราย เช่น ไม่ใส่ถุงมือ ไม่ใส่ผา้ปิดจมูก ไม่ใส่
เส้ือกาวน์ (Aldo Pacheco Ferreira, 2013) ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการไดรั้บสารเคมี ทั้งการสัมผสัทาง
ผวิหนงั และการสูดดมเขา้ไป โดยเฉพาะในกิจกรรมการยอ้มผม ยืดผม ท่ีมีการใชเ้วลาปฏิบติังานนาน
สุดถึง 4 - 5 ชัว่โมง โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม มีความรู้ดา้นอาชีวอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
อยูใ่นระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 52.94 โดยมีรายละเอียดคือการใชผ้ลิตภณัฑ์ น ้ ายาดดัผม น ้ ายายืดผม ท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน และการมีพื้นท่ีหรือช่องหน้าต่างระบายอากาศท่ีไม่เหมาะสม (จิตนิรันดร์ วงละคร, 
2556) การป้องกนัอนัตรายจากการท างานดา้นการรับสัมผสัสารเคมีท่ีเหมาะสมคือการใช้ผา้ปิดจมูก
และปาก สวมใส่เส้ือคลุม การลา้งมือหลงัการสัมผสัสารเคมีทุกคร้ังการจดัใหมี้ระบบการถ่ายเทอากาศ 
หน้าต่าง ประตูช่องลมอ่ืนๆ ท่ีเปิดให้อากาศผ่านเข้าและออก ตอ้งมากกว่า 1 ใน 10 ของพื้นท่ีห้อง 
(ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551) ใชเ้คร่ืองดูดอากาศท่ีเหมาะสม และท่ีส าคญั และผูป้ระกอบกิจการร้าน
ท าผม จะตอ้งการผา่นการอบรมสุขาภิบาลสถานบริการเสริมสวย แต่งผม (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 
2551)  

 2.2.2 ปัจจัยอนัตรายจากการท างานในด้านชีวภาพ (biological hazards) 
 การใชว้สัดุอุปกรณ์ ประกอบการท างาน เช่น กรรไกรตดัผม หวี แปลงผม ใบมีด ตะใบขดั

เล็บ ผา้เช็ดผมและผา้คลุมไหล่ ถา้หากขาดความตระหนกัในการจดัเก็บและรักษาความสะอาดแลว้ ก็
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อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการได ้โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางผวิหนงั เช่น เช้ือราผวิหนงั 
เช้ือราในหว ีหรือ แปลงผม ก็มีเช้ือราอยูจ่  านวนมากเพราะไม่ไดล้า้งท าความสะอาด และฆ่าเช้ือ ใชก้บั
ผูรั้บบริการหลายคน จากการส ารวจพบวา่ ในหวี และ แปลง มีเช้ือราอยูถึ่งร้อยละ 27.34 (ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม, 2551; วกิลม เดชหนู, 2543) โรคจากพวกปรสิตท่ีพบมาก ไดแ้ก่ พวกเหา หรือ ไข่ของเหา 
ท่ีติดอยูท่ี่เส้นผมติดมากบัหวี นอกจากน้ี โรคท่ีติดต่อทางเลือด ก็อาจเป็นความเส่ียงไดห้ากเกิดอุบติัเหตุ
จากใบมีดบาด เช่น มีดโกน คีมตดัเล็บ และของมีคมต่างๆ ท่ีใชใ้นร้านเสริมสวย ท่ีใชก้บั ผูติ้ดเช้ือ เช่น 
โรคไวรัสตบัอกัเสบ บี และซี โรคเอดส์ (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551)  

 

 พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานในด้านชีวภาพ 
 แนวทางการป้องกนัอนัตรายดา้นน้ีคือ การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือให้เป็นระเบียบ มีท่ี

ทิ้งใบมีดโกนท่ีใชแ้ลว้ มีฝาปิดในภาชนะท่ีคงทนไม่ท่ิมทะลุ เช่นขวดแกว้ ขวดพลาสติก พร้อมทั้งติด
ขอ้ความ “ขยะมูลฝอยอนัตราย หรือ ของมีคมท่ีใชแ้ลว้” (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั, 2551) 
และป้องกนัโรคจากไวรัส โดยการใช้ผา้ปิดจมูกและปาก สวมใส่เส้ือกาวน์ มีระบบการถ่ายเทอากาศ 
หนา้ต่าง ประตูช่องลมอ่ืนๆ ท่ีเปิดให้อากาศผา่นเขา้และออก ช่องมากกวา่ 1 ใน 10 ของพื้นท่ีห้อง การ
ลา้งมือหลงัการสัมผสัสารเคมีทุกคร้ังโดยมีอ่างลา้งมือหน้าห้องน ้ า ไม่ใช่ร่วมกบัอ่างสระผม (ส านัก
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551)   

 2.2.3 ปัจจัยอนัตรายจากการท างานในด้านกายภาพ (physical hazards) 
 เสียงดงัท่ีเกิดจากการใช้ไดร์เป่าผม ท่ีมีความดงัเกิน 90 เดซิเบลเอ มีผลต่อประสาทการรับ 

การได้ยิน และแสงสว่างท่ีมีความเข้มขน้ของแสงน้อยกว่า 200 ลกัซ์ และมีแสงท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สายตาต่อการท างาน อาจท าให้ระคายเคืองตาและกล้ามเน้ือตาอ่อนล้า (ส านักอนามยัส่ิงแวดล้อม, 
2551) การติดตั้งหลอดไฟในลกัษณะท่ีท าให้แสงตรงหรือสะทอ้นเขา้ตา ท าให้กลา้มเน้ือตา เกิดอาการ
ล้า และรบกวนการท างาน (Sadhra, 1999) และการระบายอากาศ หน้าต่างถ้ามีการติดตั้ งท่ีไม่ถูก
สุขลกัษณะ ก็ส่งผลกระทบต่อสารเคมีท่ีฟุ้ง กระจาย และเศษผมขนาดเล็ก ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบทางเดินหายใจได ้

 

 พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานในด้านกายภาพ   
  ดา้นการระบายอากาศ ในสถานบริการท าผม มีความส าคญัอยา่งมาก เพราะในการออกแบบ

ทรงผม มักมีการใช้น ้ ายา สเปรย์ สารเคมี หลายชนิด หากระบบการระบายอากาศไม่ดีและไม่มี
ประสิทธิภาพ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูใ้ห้บริการ และผูม้ารับบริการได้ ดงันั้น จึงมี
แนวทางในการป้องกนัคือ ตอ้งมีช่องระบายอากาศหรือหนา้ต่างในท่ีท างาน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของ
พื้นท่ีห้อง และบริเวณพื้นท่ีปฏิบติังานตอ้งไม่มีละอองสเปรย ์ฟุ้งกระจาย เพราะอาจท าให้เกิดอาการ



 

14 

ระคายเคืองต่อตา และผิวหนงั รวมถึงเกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจดว้ย (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 
2551) ดา้นแสงสวา่งขณะท างาน เน่ืองจากการท าเสริมสวย แต่งผมเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดและ
ประณีตอยา่งมาก  ดงันั้นแสงสวา่งท่ีใชใ้นสถานท่ีใหบ้ริการตอ้งเพียงพอ โดยมีแนวทางในการป้องกนั
คือ การจดัแสงสว่างท่ีเหมาะสมนั้นไม่ควรจา้เกินไป แสงสว่างท่ีจา้เกินไปเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ระคายเคืองต่อประสาทจอตา ไม่ควรให้มีแสงกระพริบหร่ี หรือแสงสะทอ้นขณะท างาน ลกัษณะไฟ
หนา้พื้นท่ีท างาน ควรใชห้ลอดไฟท่ีใหแ้สงสีขาวนวลไม่ควรใชห้ลอดไฟท่ีใหแ้สงท่ีมีสีเพราะจะท าให้
ปวดกลา้มเน้ือตา ปวดศีรษะ และอาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้และควรมีการตรวจ ด้วยเคร่ืองวดัแสงจาก
บุคลากรดา้นอาชีวอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่ควรน้อยกว่า 200 ลกัซ์ ไม่ควรติดหลอดไฟต ่าจนเกินไป 
จนเป็นสาเหตุใหเ้กิดตาพร่า และแสบตา (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551)   

 การป้องกนัอนัตรายจากเสียงดงัท่ีเกิดจากการใชไ้ดร์เป่าผม ไม่ควรมีความดงัเกิน 90 เดซิเบล
เอ เพราะจะส่งผลต่อประสาทการรับรู้การไดย้ิน จึงควรมีการตรวจวดัเสียงจากบุคลากร ทางดา้นอาชี
วอนามยัส่ิงแวดลอ้ม หากมีเสียงดงัเกินมาตรฐาน ควรใช้เคร่ืองปิดหูหรืออุปกรณ์ป้องกนั (Ear plug) 
สวมใส่ขณะท างาน และผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม จะตอ้งการผา่นการอบรมสุขาภิบาลสถานบริการ
เสริมสวย แต่งผม (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 

 2.2.4 ปัจจัยอนัตรายจากการท างานในด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) 
 ในการศึกษาลกัษณะทางท่าการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม พบวา่ โดยส่วนใหญ่ 

จะยืนปฏิบติังาน ร้อยละ 90 (ณัฎฑพร พรหมโชติ, 2548) ส่งผลท าให้เกิดเส้นเลือดขอด มีอาการปวดขา 
ปวดขอ้เทา้ อีกทั้งการหยบิจบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การใชไ้ดร์เป่าผมและเคร่ืองหนีบผม ท่ีมีน ้ าหนกัมาก 
ซ่ึงใช้เวลาในการให้บริการแก่ลูกคา้เป็นเวลานานและท าซ ้ าๆ เหมือนเดิมติดต่อกนัทุกวนัโดยเฉพาะ
การยืดผม ท่ีใชเ้วลานาน ประมาณ 4 - 5 ชัว่โมงต่อคน จึงส่งผลให้ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม มีอาการ
ปวดบริเวณข้อมือ (Hsieh-chingchen, cha-Mei chang and Yung-Ping Liu et.al., 2009) ซ่ึงปัญหาต่อ
สุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการท างานในท่าทางไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้เกิดความลา้และอาการเจ็บป่วย
เฉพาะท่ีและหากตอ้งท างานโดยท่าทางซ ้ าๆทุกวนั เป็นระยะเวลานานอาจเกิดอาการเจบ็ปวดถาวรและ 
ความเส่ือมของกลา้มเน้ือนั้นรวมถึงขอ้ต่อ เอ็น และเน้ือเยื่ออ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง โดยเรียกอาการความ
ผิดปกติน้ีว่า ความผิดปกติของกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal disorders, MSDs) 
(ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม, 2551)   

 พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานในด้านการยศาสตร์  
 แนวทางการจดัท่าทางการยืนและการท างานท่ีเหมาะสมตามลกัษณะงาน ควรพิจารณาให้

ระดบัความสูงหน้างาน (ระดบัท่ีมือก าลงัท างานอยู่) อยู่ระดบัขอ้ศอก โดยท่ีระดบัขอ้ศอกหมายถึง 
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ระดบัจากพื้นถึงขอ้ศอกขณะท่ีขอ้ศอกแนบล าตวัและแขนส่วนล่างท ามุม 90 องศากบัแขนส่วนบน ถา้
งานนั้นอยู่ในระดบัสูงเกินไป จะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งยกไหล่ท างานตลอดเวลา  เป็นสาเหตุของ
อาการปวดบริเวณคอและไหล่ ในทางตรงกนัขา้ม หากระดบัของงานท่ีท าอยูใ่นระดบัท่ีต ่าเกินไป จะ
ท าให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งกม้หลงัท างานอนัเป็นสาเหตุของอาการปวดหลงั ดงันั้น ความสูงของเกา้อ้ีของผู ้
มารับบริการควรมีความสูงท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ระดบัความสูงของหน้า
งานอาจจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะงานท่ีท า หากเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนประกอบ เช่น 
การต่อผม ซอยผม ระดับความสูงของหน้างานจะตอ้งสูงข้ึนกว่าระดับขอ้ศอก เพื่อสะดวกต่อการ
มองเห็นและไม่ตอ้งโน้มตวัหรือกม้ดูช้ินงานใกล้ๆ  ส่วนการจดัวางเคร่ืองมือ และวสัดุอ่ืนๆบนโต๊ะ
ท างานตามความถ่ีของการท างาน หากเป็นส่ิงท่ีตอ้งหยิบใช้บ่อยๆ ควรจดัให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีอยู่ในรัศมี
คร่ึงวงกลม ซ่ึงมีข้อศอกเป็นจุดหมุนทั้ งข้างซ้ายและขวา (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2551)   

 ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ท่ีตอ้งยืนท างานเป็นระยะเวลานานบนพื้นแข็ง เช่นพื้น
คอนกรีต ควรใช้แผ่นยางหรือพรมรองพื้นท่ีมีความนุ่ม สวมใส่รองเท้าท่ีมีความนุ่มและหนา
พอประมาณ เพื่อบรรเทาอาการเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือน่องและบริเวณเทา้ได ้ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์เช่น 
ไดร์เป่าผม เคร่ืองหนีบผม ไม่ควรมีน ้าหนกัมากจนเกินไป ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูป้ระกอบอาชีพ
ช่างท าผม และได้รับการรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ถา้ขนาดของอุปกรณ์ไม่เหมาะสม  จะ
ส่งผลกระทบแก่ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ท าให้ปวดบริเวณกลา้มเน้ือ เอ็น ขอ้มือได ้ท่ีส าคญัผู ้
ประกอบอาชีพช่างท าผม จะตอ้งการผา่นการอบรมสุขาภิบาลสถานบริการเสริมสวย แต่งผม (ส านกั
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 

 2.2.5 ปัจจัยอนัตรายในด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ผูท่ี้ประกอบอาชีพช่างท าผม จะเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นเจา้ของร้าน ร้อยละ 
91.20 มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี (จิตนิรันดร์ วงละคร, 2556) และหรือมีลูกจา้งเป็นหญิงท่ีดึงดูดความ
สนใจต่อเพศตรงข้าม ซ่ึงอาจท าให้มีภัยอันตรายถึงเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการถูกปล้น จ้ีเอา
ทรัพยสิ์นการถูกข่มขืนและ การถูกฆาตกรรม (ผูจ้ดัการออนไลน์ 30 พ.ย. 2550, ไทยรัฐออนไลน์ 24 
มี.ค.2556, CiNNtv3 17 ม.ค.2556) ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีทั้งน ้ า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไม่มีอุปกรณ์
ป้องกนัไฟฟ้าช๊อต หรือ ไฟฟ้าดูด (ณฎัฑพร พรหมโชติ, 2548) 

 พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายในด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 การป้องกันด้านความปลอดภัย ทั้ งทางด้านสุขภาพอนามัยและการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแลว้ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม จึงควรมีความตระหนกัและใส่ใจทางดา้นความปลอดภยัท่ีอยู่
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รอบๆ ตวัด้วย เช่นการแต่งกายไม่ควรนุ่งสั้ น ไม่โป๊ ควรแต่งกายให้รัดกุมไม่ล่อแหลม (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ, 2555) เพื่อป้องกนัการถูกกระท าช าเราทางดา้นร่างกาย การสังเกตส่ิงรอบดา้น ควรมี
การบริหารจดัการดา้นระบบความปลอดภยั เช่น ติดกลอ้งวงจรปิด ไม่เปิดร้านดึกจนเกินไป อาจเส่ียง
ต่อการปลน้จ้ี มีแสงไฟฟ้าท่ีสวา่งบริเวณหนา้ร้าน ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าควรมีระบบการป้องกนั
อนัตรายจากไฟฟ้า มีการต่อสายลงดิน และมีเคร่ืองปลดวงจรอตัโนมติั มีการตรวจสายไฟหลงัใชถ้อด
ปลัก๊ทุกคร้ัง ตรวจสอบสายไฟอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ฉนวนของไฟฟ้าตอ้งไม่มีรอยไหมห้รือช ารุด ปลัก๊
เสียบไม่ควรแตกร้าว (ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 

2.3  มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างท าผม 

สถานบริการท าผม มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข เน่ืองจากสถานบริการ  
ท าผม ท่ีประชาชนเขา้ไปใชบ้ริการนั้น อาจเป็นแหล่งของการแพร่เช้ือโรคติดต่อ และการกระจายไปสู่
บุคคลอ่ืนได้ (Robert (1998) และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ระบุว่ากิจการ
สถานบริการท าผม เป็นกิจการหน่ึงท่ีจดัอยูใ่นประเภทของกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานเพื่อควบคุม ดูแลสถานประกอบการดงักล่าวให้ถูกสุขลกัษณะ 
ตามหลกัการสุขาภิบาล ซ่ึงมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม มี
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ ด้านการยศาสตร์ และด้าน
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

2.3.1  มาตรฐานความปลอดภัยด้านกายภาพ 
สภาพอาคาร 
จดัสภาพในสถานบริการท าผม ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้น ผนงั เพดาน ท าดว้ย

วสัดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่าย สภาพดี ไม่ช ารุด เช่น พื้นคอนกรีต หินขัด หินอ่อน 
กระเบ้ืองเคลือบ กระเบ้ืองยาง พื้นไม้ปาร์เก้ นอกจากน้ี สถานบริการท าผม ต้องแยกเป็นสัดส่วน 
โดยเฉพาะตอ้งไม่มีการประกอบกิจการ ท า ปรุง ประกอบ สะสมอาหาร หรือการประกอบกิจการใดๆ 
ท่ีมีเสียง กล่ิน ควนั ฝุ่ นละออง รวมทั้งกิจการท่ีเป็นท่ีน่ารังเกียจอ่ืน ๆ อยูด่ว้ย 

แสงสว่าง 
 1.  การติดตั้งหลอดไฟฟ้าท่ีมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลกัซ์ หรือสามารถอ่านหนงัสือได้

อยา่งชดัเจนไม่ควรใหแ้สงจา้เกินไปจนเป็นเหตุใหร้ะคายเคืองต่อประสาทตา 
 2.  ไม่ติดตั้งแสงกระพริบหร่ี หรือแสงสะทอ้นท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคืองตา 
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 3.  ไม่ควรติดหลอดไฟต ่าเกินไป หลอดไฟท่ีติดกบัผนงัห้องเหนือกระจกดา้นหนา้ของโต๊ะ
แต่งผม ควรใชห้ลอดนีออนหรือไฟสีขาว 

 4.  ปรับท่ีท างานใหรั้บแสงจากธรรมชาติไดอ้ยา่งเพียงพอ เช่น ควรตดัก่ิงไมห้นา้กระจกหรือ
หนา้ต่าง 

เสียง 
 -  ไม่ใชไ้ดร์เป่าผมท่ีมีเสียงดงัเกิน 90 เดซิเบลเอ 

การระบายอากาศ 
 1. การระบายอากาศท่ีดี ไม่ร้อนอบอา้วหรืออบัช้ืน มีช่องระบายอากาศหรือหน่าต่าง ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ใน 10 ของพื้นท่ีหอ้ง 
 2.  การจดัห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศให้ไดป้ระสิทธิภาพ ตอ้งพอดีกบัขนาดของห้องและมี

พดัลมดูดอากาศ 

น า้ดื่ม น า้ใช้ 
 1.  จดัหาน ้ าด่ืมท่ีมีไวบ้ริการลูกคา้และช่างท าผมในร้านตอ้งเป็นน ้ าสะอาดผา่นการปรับปรุง

คุณภาพน ้าแลว้ถา้เป็นน ้าด่ืมบรรจุขวดตอ้งมีเคร่ืองหมาย อย. 
 2.  น ้ าท่ีใช้ควรเป็นน ้ าสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ เช่น น ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล หรือน ้ า

บ่อ จากบ่อท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 

การเกบ็รวบรวมขยะ 
การเก็บรวบรวมเศษผมและมูลฝอยส าหรับบริการท าผม มีความส าคญัมากเพราะเศษผม มีความ

เบาและปลิวไดง่้าย เก็บรวบรวมไวใ้นถงัท่ีมิดชิด แต่ถา้ไม่มีเคร่ืองดูดฝุ่ นให้รวบรวมไวใ้นถงัรองรับมูล
ฝอยท่ีมีคุณภาพดี มีฝาปิด ท าด้วยวสัดุท่ีแข็งแรง ไม่ร่ัวซึม ท าความสะอาดง่าย จดัให้มีถงัรองรับมูล
ฝอยอนัตราย เช่นใบมีดโกนใชแ้ลว้ กระป๋องสเปรย ์เพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลต่อไป  

 
ห้องส้วม อ่างล้างมือ 
ควรจดัใหมี้จ านวนเพียงพอ ถูกสุขลกัษณะ อยูใ่นสภาพดี ไม่ช ารุด ท าดว้ยวสัดุท่ีท าความสะอาด

ง่าย แข็งแรง ทนทาน มีการระบายอากาศดี ไม่มีกล่ิน มีช่องระบายอากาศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
พื้นท่ีห้องหรือมีพดัลมระบายอากาศและมีน ้ าใช้เพียงพอ กรณีแยกเพศตอ้งมีสัญญาลกัษณ์ชัดเจน มี
จ านวนส้วม ตามเกณฑ์ คือ ส้วมหญิง 1 ท่ี/เก้าอ้ีตัดผม 10 ตัว ส้วมชาย 1 ท่ี/เก้าอ้ีตัดผม 10 ตัว ท่ี
ปัสสาวะชาย 1 ท่ี/เกา้อ้ีตดัผม 10 ตวั 
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อ่างล้างมือ 
มีความสะอาด อยูใ่นสภาพดี ท าดว้ยวสัดุท่ีท าความสะอาดง่าย แข็งแรงทนทาน ควรตั้งอยูห่น้า

หอ้งน ้า มีสบู่และน ้าใชเ้พียงพอ  

อ่างสระผม เตียงสระผม  
 1. มีการแยกสถานบริการท าผมสตรีและสระผมใหเ้ป็นสัดส่วน 
 2.  จดัท าอ่างสระผมให้อยูใ่นสภาพดี ท าดว้ยวสัดุคงทน เช่น วสัดุเคลือบสแตนเลส พลาสติก

แขง็ตอ้งสะอาดไม่มีคราบสกปรก ท าความสะอาดหลงัเสร็จงานทุกคร้ัง 
 3.  ใชเ้ตียงสระผมสะอาด สภาพดี แขง็แรง เบาะนอนไม่ชะรุด ไม่มีกล่ินเหมน็อบั 
 4. มีผา้ยางรองคอในขณะสวมสระผมตอ้งท าความสะอาดหลงัจาดเสร็จจากการให้บริการ

ในแต่ละวนั และตากแดดใหแ้หง้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกล่ินเหมน็อบัช้ืน 

การจัดระเบียบภายในสถานประกอบการ 
สถานบริการท าผม ท่ีสะอาดเรียบร้อย ท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สบายตา ซ่ึงผูม้ารับบริการ  

มอบความไวว้างใจท่ีจะมาใช้บริการท าผม นอกจากน้ีความสะอาด สุภาพ ของช่างท าผม ผูใ้ห้บริการ
และ การใชเ้คร่ืองมือใชท่ี้สะอาดเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจผูม้าใชบ้ริการ ฉะนั้น ควรมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภายในสถานบริการ ดงัน้ี 

 1.  จดัสถานท่ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน ไม่กีดขวางทางเข้าออกของผูม้ารับ
บริการ 

 2.  ตอ้งดูแลใหส้ะอาดอยูเ่สมอ แต่ควรท าความสะอาดในขณะท่ีไม่มีผูม้ารอรับบริการ 
 3.  จดับริเวณท่ีนัง่ส าหรับผูม้ารับบริการ มีการตอ้นรับท่ีดี ตลอดจนนิตยสารส าหรับอ่านใน

ระหวา่งรอรับบริการ 

การจัดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจ าบ้าน 
สถานบริการท าผม ตอ้งจดัหาเวชภณัฑ ์และมีเคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 1. ยารับประทานต่างๆ เช่น ยาธาตุ ยาแกป้วดแกไ้ขเล็กๆ นอ้ยๆ  
 2. ยาทาแผลและอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าแผล เช่นเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ทิงเจอร์ไอโอดีน      

ยาใส่แผล พลาสเตอร์ปิดแผล ส าลี ผา้พนัแผล เป็นตน้   
 3. ยาอ่ืนท่ีจ าเป็น เช่น น ้ ามนัระก า แอมโมเนีย น ้ายาลา้งตา เป็นตน้ ส าหรับยาอ่ืนๆ อาจจดัหา

เพิ่มข้ึนไดอี้กเท่าท่ีจ  าเป็น และในเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึน 
 



 

19 

2.3.2  มาตรฐานความปลอดภัยด้านเคมี  
 1. การท างานดา้นป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสมคือการใชผ้า้ปิดจมูกและปาก สวมใส่เส้ือคลุม   

การสวมถุงมือ การลา้งมือหลงัการสัมผสัสารเคมีทุกคร้ัง การล้างมือดว้ยสบู่ท่ีฆ่าเช้ือได ้ใช้อุปกรณ์
ป้องกนั เช่น แวน่ตาในขณะใชส้ารเคมีท่ีรุนแรง 

 2.  การจดัให้มีระบบการถ่ายเทอากาศ หน้าต่าง ประตูช่องลมอ่ืนๆ ท่ีเปิดให้อากาศผา่นเขา้ 
และออก ตอ้งมากกวา่ 1 ใน 10 ของพื้นท่ีหอ้ง ใชเ้คร่ืองดูดอากาศท่ีเหมาะสม 

 3.  อ่านฉลาก ส่วนผสมในวสัดุท่ีใชใ้นสารเคมีทุกคร้ัง หลงัใชผ้ลิตภณัฑ์ดา้นเคมีควรปิดฝา
ทนัที เก็บใหห่้างจากอาหารท่ีรับประทาน 

 4. การทิ้งวสัดุท่ีใส่สารเคมีท่ีใชแ้ลว้ ควรทิ้งให้ถูกสุขลกัษณะตามหลกัสุขาภิบาลของเทศบาล
หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 5. สังเกตอาการวา่มีอาการแพส้ารเคมีหรือไม่ ถา้พบอาการผดิปกติควรปรึกษาแพทยท์นัที 
 6.  ควรมีการประเมินความเส่ียงดา้นการท างาน โดยเฉพาะหญิงมีครรภจ์  าเป็นตอ้งใชค้วาม

ระมดัระวงัอยา่งสูง 
 7.  มีการปิดบาดแผล ก่อนการสัมผสัสารเคมี เช่น ใชพ้ลาสเตอร์กนัน ้า หรือใส่ถุงมือทุกคร้ัง 
 

2.3.3  มาตรฐานความปลอดภัยด้านชีวภาพ  
 เคร่ืองใช้ประเภทผ้า  
 1.  มีเส้ือคลุมช่างผูใ้หบ้ริการท าผม ท่ีสะอาด เป็นเส้ือมีแขน สีขาว หรือสีอ่อน มี 2 ชุด/ช่าง 1 

คน ใชส้ าหรับช่างแต่ละคน ไม่ปะปนกนั ทั้งน้ีตอ้งซกั ท าความสะอาดทุกคร้ังภายหลงัจากการใชง้าน 
ในแต่ละคร้ัง 

 2.  มีผา้ปิดปากปิดจมูกส าหรับช่าง เป็นผา้สีขาว มี 2 ชุด/ช่าง 1 คน ใชส้ าหรับช่างแต่ละคน 
ไม่ปะปนกนั ทั้งน้ีตอ้งซกั ท าความสะอาดทุกคร้ังภายหลงัจากการใชง้านในแต่ละวนั 

 3.   การดูแลระบบระบายอากาศ การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ควรมีการดูแลอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ
ลดการแพร่เช้ือโรค 

 4.  มีผา้คลุมตวัลูกคา้ท่ีสะอาด ควรเป็นผา้สีขาวหรือสีอ่อน มี 2 ชุด/เกา้อ้ีตดัผม 1 ท่ี มีการซกั
และตากแหง้ทุกวนั เก็บในท่ีมิดชิดเป็นสัดส่วน จดัเป็นระเบียบ 

 5.  มีผา้พนัคอ ผา้เช็ดหน้า และผา้เช็ดผม ส าหรับลูกคา้ท่ีสะอาด มีจ านวนเพียงพอ ส าหรับ
ผูรั้บบริการ เป็นผา้ขนหนูสีขาวหรือสีอ่อน ใชค้ร้ังเดียวต่อผูม้ารับบริการ 1 คน ผา้เช็ดผมท่ีใชแ้ลว้ตอ้ง
มีตะกร้าใส่ไวโ้ดเฉพาะ ไม่ควรพาดไวต้ามโต๊ะ เกา้อ้ี เพระอาจเป็นการแพร่เช้ือโรคได ้และส่ิงท่ีส าคญั
คือ ตอ้งซกัท าความสะอาด หรือแช่น ้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุกวนัหลงัจากให้บริการเม่ือท าความสะอาดและ
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ผึ่งใหแ้ห้งแลว้ ตอ้งท าการเก็บในท่ีสะอาด มิดชิด เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกนัไม่ใหส่ิ้งสกปรก ฝุ่ นละออง
ต่าง ๆ ปนเป้ือนผา้ท่ีสะอาด 

 6.  ผา้พลาสติกส าหรับคลุมไหล่ตดัผม ยอ้มผม ดดัผม ตอ้งท าความสะอาดและผึ่งให้แห้ง 
เม่ือเสร็จงานในแต่ละวนั 

 7.  ผา้ยางคลุมไหล่ในขณะสระผมตอ้งท าความสะอาดและผึ่งให้แห้ง ไม่มีกล่ินอบัช้ืน เม่ือ
เสร็จงานในแต่ละวนัและมีอยา่งนอ้ย 2 ชุด/ 1 ท่ีสระผม 

2.3.4  มาตรฐานความปลอดภัยด้านการยศาสตร์  
 1.  การจดัท่าทางการยืนและการท างานท่ีเหมาะสมตามลกัษณะงาน ควรพิจารณาให้ระดบั 

ความสูงหนา้งาน (ระดบัท่ีมือก าลงัท างานอยู)่ อยูร่ะดบัขอ้ศอก โดยท่ีระดบัขอ้ศอกหมายถึง ระดบัจาก
พื้นถึงขอ้ศอกขณะท่ีขอ้ศอกแนบล าตวัและแขนส่วนล่างท ามุม 90 องศากบัแขนส่วนบน ถา้งานนั้นอยู่
ในระดบัสูงเกินไป จะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งยกไหล่ท างานตลอดเวลา เป็นสาเหตุของอาการปวด
บริเวณคอและไหล่ หากระดบัของงานท่ีท าอยู่ในระดบัท่ีต ่าเกินไป จะท าให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งกม้หลงั
ท างานอนัเป็นสาเหตุของอาการปวดหลงั  

 2.  ความสูงของเกา้อ้ีของผูม้ารับบริการควรมีความสูงท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างผูป้ระกอบอาชีพ 
ช่างท าผม ระดบัความสูงของหน้างานอาจจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะงานท่ีท า หากเป็นงานท่ีตอ้ง
ใช้ความละเอียดอ่อนประกอบ เช่นการต่อผม ซอยผม ระดบัความสูงของหน้างานจะตอ้งสูงข้ึนกว่า
ระดบัขอ้ศอก เพื่อสะดวกต่อการมองเห็นและไม่ตอ้งโนม้ตวัหรือกม้ดูช้ินงานใกล้ๆ   

 3.  การจดัวางเคร่ืองมือ และวสัดุอ่ืนๆบนโต๊ะท างานตามความถ่ีของการท างาน หากเป็นส่ิง
ท่ีตอ้งหยิบใชบ้่อยๆ ควรจดัให้อยูใ่นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นรัศมีคร่ึงวงกลม ซ่ึงมีขอ้ศอกเป็นจุดหมุนทั้งขา้งซ้าย
และขวา ส าหรับ ของท่ีหยิบใชไ้ม่บ่อยให้จดัวางระยะไกลออกไปได ้แต่ไม่ควรเกิน 61-66 เซนติเมตร
จากร่างกาย  

 4.  ลกัษณะการยืนท างานเป็นระยะเวลานานบนพื้นแข็ง เช่น พื้นคอนกรีต ควรใช้แผ่นยาง
หรือพรมรองพื้น ท่ีมีความนุ่ม สวมใส่รองเทา้ท่ีมีความนุ่มและหนาพอประมาณ เพื่อบรรเทาอาการ
เม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือน่องและบริเวณเทา้ได ้

  5.  เลือกใช้อุปกรณ์เช่น ไดร์เป่าผม เคร่ืองหนีบผม ไม่ควรมีน ้ าหนักมากจนเกินไป ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม และไดรั้บการรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ถา้
ขนาดของอุปกรณ์ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบแก่ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ท าให้ปวดบริเวณ
กลา้มเน้ือ เอน็ ขอ้มือได ้ 
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2.3.5  มาตรฐานความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
 1.  จดัเก็บและมีการทิ้งใบมีดโกน ท่ีใชใ้นการซอยผมหรือโกนหนวด ตอ้งใชค้ร้ังเดียวแลว้

ทิ้งและมีวิธีการก าจัด ท่ีถูกวิธีโดยรวบรวมในภาชนะและติดป้ายอันตรายมีดโกนใช้แล้ว หรือห่อ
กระดาษให้มิดชิด แลว้น าไปทิ้งในถงัขยะรองรับมูลฝอยอนัตราย พร้อมติดขอ้ความอนัตรายมีดโกน
ใชแ้ลว้ และรวบรวมส่งเทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล ต่อไป 

 2.  ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน เช่น เคร่ืองอบผม ไดร์เป่าผม ปัตตะ
เล่ียน ฯลฯ ตอ้งมีสภาพดี จดัเก็บเป็นระเบียบ ไม่ให้พนักบัอุปกรณ์อ่ืน สายไฟเป็นฉนวน 2 ชั้น มีการ
ตรวจสายไฟ ปลัก๊ ไฟเป็นประจ า และใหห่้างจากพื้นท่ีเปียกช้ืน อยา่ใชมื้อแตะอุปกรณ์ท่ีเปียกนั้น 

 3.  มีการเก็บน ้ายาสารเคมีทุกชนิดท่ีไวไฟเก็บใหเ้ป็นระเบียบ และไม่ควรสูบบุหร่ีในร้านท าผม 
 4. มีถงัดบัเพลิงเพื่อป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีอาคารประกอบกิจการ 

ข้อแนะน าในการปฏิบัติตัวของช่างท าผมในด้านอืน่ๆ 
 1.  ช่างท าผมและผูช่้วยช่างในสถานบริการท าผม ตอ้งตรวจสุขภาพอนามยัประจ าปีทุกปี 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีใบรับรองแพทย ์
 2.  ช่างท าผมและผูช่้วยช่าง ตอ้งมีสุขภาพอนามยัดีในขณะปฏิบติังาน ถา้เป็นโรคติดต่อห้าม

ปฏิบติังานจนกวา่จะไดรั้บการรักษาเป็นปกติ 
 3.  ในขณะท่ีให้บริการลูกคา้ตอ้งสวมเส้ือกาวน์ และใชผ้า้ปิดจมูกทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัเศษผม

ติดเส้ือผา้ และป้องกนัการปนเป้ือนจากตวัช่างไปสู่ผูรั้บบริการ 
 4.  ช่างท าผมและผูช่้วยช่าง ตอ้งลา้งมือทุกคร้ังภายหลงัท าผม ก่อนท่ีจะให้บริการลูกคา้ราย

ต่อไป ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากบุคคลหน่ึงสู่บุคคลอ่ืน นอกจากน้ีตอ้งลา้งมือทุกคร้ังหลงัจาก
เขา้หอ้งน ้าหอ้งส้วม 

 5.  เจา้ของสถานบริการท าผมหรือช่าง ตอ้งไดรั้บการอบรมสุขาภิบาลสถานบริการเสริมสวย   
ท าผมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  

 

2.4  แนวคิด  ทฤษฎกีารรับรู้ ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health belief model) 

แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health belief model)เป็นแบบแผนหรือรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมา
จากทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคมเพื่อใช้อธิบายการตดัสินใจของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพ โดยบุคคลนั้นจะตอ้งมีการรับรู้ความเช่ือวา่ 1) เขามีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค 2) อยา่งน้อย
ท่ีสุดโรคนั้น จะตอ้งมีความรุนแรงต่อชีวิตเขาพอสมควร  3) การปฏิบติัดงักล่าวเพื่อหลีกเล่ียงจากการ
เป็นโรค จะก่อให้เกิดผลดีแก่เขาโดยการช่วยลดโอกาสเส่ียงของการเป็นโรคหรือช่วยลดความรุนแรง
ของโรค ถา้เกิดป่วยเป็นโรคนั้นๆ และ  4) การปฏิบติัดงักล่าวไม่ควรจะมีอุปสรรคทางดา้นจิตวทิยาท่ีมี
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อิทธิพล ต่อการปฏิบติัของเขาเช่น ค่าใชจ่้ายเวลาความไม่สะดวก ความกลวัความอึดอดั ความอบัอาย 
เป็นตน้ (Rosenstock, 1974 อา้งถึงใน กฤตธีรา เคร่ืองนนัตา, 2548) ซ่ึง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) หมายถึง ความเช่ือของ
บุคคล ท่ีมีผลโดยตรง ต่อการปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย แต่
ละบุคคล จะมีความเช่ือในระดบัท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีจึงหลีกเล่ียงต่อการเป็นโรคดว้ย การ
ปฏิบติัตาม เพื่อป้องกนัและรักษาสุขภาพท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นความเช่ือของบุคคลต่อความถูกตอ้งของ
การวินิจฉัยโรคของแพทยก์ารคาดคะเน ถึงโอกาสของการเกิดโรคซ ้ าหรือการง่ายท่ีจะป่วยเป็น โรค
ต่างๆ การวิจยัหลายเร่ืองท่ีให้การสนบัสนุนความเช่ือต่อโอกาสเส่ียงของการเป็นโรควา่มีความสัมพนัธ์
ในทางบวกกบัพฤติกรรม การปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีเช่นเม่ือบุคคลป่วยเป็นโรคใดโรค
หน่ึงความรู้สึก หรือมีบุคคลในครอบครัวใกลชิ้ดมีอาการเจ็บป่วย บุคคลนั้นก็จะเช่ือหรือรับรู้วา่ตนเอง
จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคนั้นๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนั โรคหรือความ
เจ็บป่วย เพื่อไม่ให้เกิดกบัตนเอง เช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเช่ือดา้นสุขภาพ กบั
พฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกนัฝุ่ นของพนกังานโรงงานชลประทานซีเมนต์ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
จ  านวน 180 คน ของวรเดช ช้างแก้ว (2539) พบว่าพนักงานร้อยละ 88.3 มีการรับรู้โอกาสเส่ียง
อนัตราย จากฝุ่ นในระดบัท่ีสูงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการใชห้นา้กากป้องกนัฝุ่ น  

 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เป็นการประเมินการรับรู้ความรุนแรง 
ของโรคปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึงก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต การ
ประเมินความรุนแรงนั้นอาศยัระดบัต่างๆของการกระตุน้เร้าของบุคคลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยนั้น ซ่ึง
อาจจะมอง ความรุนแรงของการเจ็บป่วยนั้นท าให้เกิดความพิการหรือตายได้หรือไม่หรืออาจ มี
ผลกระทบต่อหนา้ท่ี การงานเม่ือบุคคลเกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บป่วยแลว้ จะมีผล
ท าให้บุคคลปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อการป้องกนัโรค ซ่ึงจากผลการวิจยัจ  านวนมากพบว่า การรับรู้
ความรุนแรงของโรค มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคดงั เช่น การศึกษาของ 
วเิชียร ศรีวิชยั (2541) ท่ีสนบัสนุนแนวคิดความเช่ือต่อการรับรู้ความรุนแรงของการเป็นโรคของ โดย
ศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่เกษตรกร ท่ีมีการรับรู้ความรุนแรงของพิษสารเคมีก าจดัศตัรูพืช
อยูใ่นระดบัสูง มีความสัมพนัธ์กบัจะมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชสูงดว้ย 

 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค (Perceived Benefits) หมายถึงการท่ี
บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบติัให้หายจากโรคหรือป้องกนัไม่ให้เกิดโรค โดยการปฏิบติันั้นตอ้งมีความ
เช่ือว่าเป็นการกระท าท่ีดีมีประโยชน์และเหมาะสมท่ีจะท าให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดงันั้น การ
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ตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของพฤติกรรมนั้น โดย
เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลดีมากกวา่ผลเสีย ดงัเช่น การศึกษาของ วเิชียร ศรีวชิยั (2549) ไดศึ้กษา
ความเช่ือดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร จ านวน 
300 คน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรท่ีมีการรับรู้โอกาสเส่ียงของอนัตรายจากการ
ท างาน การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน การรับรู้ความรุนแรงของสารเคมี
ในระดบัสูง จะมีพฤติกรรมป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชสูงดว้ย 

 4. การรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived Barriers) หมายถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยั ของบุคคลในทางลบซ่ึงอาจไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายจากการรักษาหรือ
ความอบัอาย ความอึดอดั ไม่สุขสบายจากการปฏิบติักิจกรรมบางอยา่ง เช่น การสวมใส่หนา้กาก การ
ตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษท าให้เกิดความไม่สุขสบาย อึดอดัใจ การมารับบริการหรือพฤติกรรม
นั้นขดักบัอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดงันั้นการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรม
การป้องกนัโรค และพฤติกรรมของผูป่้วยน้ีสามารถใช้ท านายพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการ
รักษาโรคได ้ดงัการศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท างานของสตรีท่ีท างานแกะสลกัไม ้ของประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ (2546) พบว่าการรับรู้อุปสรรค
ของพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพ เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกนั
ปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินหายใจและระบบผวิหนงั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพ โดยความเช่ือด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ดงักล่าว 
น่าจะเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบ
อาชีพช่างท าผม ในดา้นต่างๆ   
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2.6  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเช่ือด้านสุขภาพ  

 

- การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิด
ปัญหาสุขภาพจากการท างาน 

- การรับรู้ความรุนแรงของการเกิด
ปัญหาสุขภาพจากการท างาน 

- การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม
การป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 

- การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
การป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 

พฤติกรรมการป้องกันอนัตราย 

จากการท างาน 

- ดา้นเคมี 

- ดา้นกายภาพ 

- ดา้นชีวภาพ 

- ดา้นการยศาสตร์ 

- ดา้นความปลอดภยัในชีวติ 

และทรัพยสิ์น 

 


