อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยนิ

HEARING
PROTECTI ON

• ข ้อมูลสนั บสนุนทางเทคนิค
• ทีอ่ ดุ หู
• ทีค่ รอบหู

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
อันตรายจากเสยี ง

Hearing
Protection

ในการดํารงชีวิตของมนุษย์เรานัน้ ประสาทสัมผัสทัง้
ห้ า คือ ตา หู ลิ ้น จมูก และประสาทรับความรู้ สกึ สัมผัสมีความ
หมายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ " หู " จัดว่ามีความสําคัญคูเ่ คียงกับ
ตา ทังนี
้ ้เพราะหูเป็ นอวัยวะรับเสียงเพื่อการสื่อความหมายสร้ าง
เสริ มความรู้ ความเข้ าใจและเข้ าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ซึง่ เป็ นสิ่ง
สําคัญในการดํารงชีวติ อย่างยิ่ง

เสยี งมีอนั ตรายอย่างไร
หูเรานันสามารถรั
้
บฟั งเสียงได้ ตงแต่
ั ้ ความถี่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ แต่ช่วงความถี่ของเสียงที่มีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก คือ

ช่ วงความถี่ของเสียงพูดหรือความถี่ 500 -2,000 เฮิรตซ์ นอกจากนี ้หูยงั มีความสามารถและอดทนในการรับฟั งเสียงในขอบเขต จํากัด หากเสียง

เบาเกินไปก็จะไม่ได้ ยิน แต่ถ้าเสียงดังเกินไปก็จะทําอันตรายต่อหูหรื อมีอาการปวดหู สําหรับผู้ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีเสียง ดัง เช่น โรงงานทอผ้ า
โรงงานปัม้ โลหะหรื อผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านตลาดหรื อการจราจรคับคัง่ ฯลฯ จะทําให้ อวัยวะรับเสียงโดยเฉพาะเซลล์ขนและ ประสาทรับเสียงเสื่อมสภาพเร็ วขึ ้น
ทําให้ ความสามารถในการได้ ยินลดลงหรื อเรี ยกว่า "หูตึง" และหากยังละเลยให้ คงอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มี เสียงดังต่อไปก็จะทําให้ "หูหนวก" ไม่สามารถ
ได้ ยินและติดต่อพูดคุยเช่นปกติได้ ซึง่ มีผลให้ การดํารงชีวิตอยู่ได้ ด้วยความยากลําบากและต้ อง กลายเป็ นคนพิการ

การสูญเสยี การได้ยนิ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
•

•

การสูญเสียการได้ ยินแบบช่ั วคราว (Temporary Threshold
Shift, TTS) จะเกิดขึ ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็ นระยะเวลา
หนึง่ ทําให้ เซลล์ขนซึง่ อยู่ในหูชนในกระทบกระเทื
ั้
อนไม่สามารถ
ทํางานได้ ชวั่ คราว และเซลล์ ขนจะกลับสู่สภาพเดิมได้ หลัง
สิ ้นสุดการสัมผัสเสียงดังเป็ นเวลาประมาณ 14-16 ชัว่ โมง
การสูญเสียการได้ ยินแบบถาวร (Noise-Induced
Permanent Threshold Shift, NIPTS) ทําให้ หชู นในเหนื
ั้
่อยล้ า
บ่อยๆ นานๆ และไม่ สามารถทําการรักษาให้ การได้ ยินกลับ
คืนสภาพเดิมได้

แบบทดสอบเบือ้ งต้น ว่าทีท่ ํางานเสยี งดังหรือไม่ ?
1. ยืนห่างกัน 1 เมตร
2. พูดคุยกันด้ วยเสียงปกติ
3. สังเกตว่า สามารถได้ ยินเสียงอย่างไร ต้ องพูดซํ ้าหรื อตะโกนคุย
กันหรื อไม่
4. ถ้ าผลเป็ นไปตามข้ อ 3 แสดงว่า สภาพแวดล้ อมการทํางานนันมี
้
ความดังเสียงประมาณ 90 dB(A) หรื อมากกว่า
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เสยี งดังแค่ไหนจึงจะเกิดอันตราย

สําหรับคนที่ทํางานหรื อต้ องอยู่กบั เสียงดังทังวั
้ น ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากเสียงได้ เช่น ทํางานเป็ นบริ กรในผับ โรง
กลึง โรงเหล็ก เป็ นต้ น เราควรเช็คเกณฑ์กําหนดของระดับเสียงที่เป็ น
อันตราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าตนเองอยู่ในพื ้นที่
อันตรายหรื อไม่ ?

7 ชม.

8 ชม.

สัมผัสเสียง < 91dB(A)

สัมผัสเสียง < 90dB(A)

> 8 ชม.

ทุกช่ วงเวลา

สัมผัสเสียง < 80dB(A) สัมผัสเสียง < 140dB(A)

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุหากมีเสียงดังเกินมาตรฐาน
ให้ มีการติดป้ายเพื่อแจ้ งเตือนและควรสวมใส่ อุปกรณ์ลดเสียง

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
หูและกลไกการได้ยนิ เสยี ง
(Ear and Mechanical of Hearing)
เสียงจะมุ่งเข้ าไปสู่หสู ่วนในจนถึงคอเคลีย (Cochlea) ภายในหูส่วนในจะมีการสัน่ สะเทือนจากเสียงและจะกระตุ้นเซลล์เล็กๆ ที่มีขน
(Hair Cells) ซึง่ มีอยู่ประมาณ 20,000เซลล์ ทําหน้ าที่เปลี่ยนการสัน่ สะเทือนให้ เป็ นสัญญาณไฟฟ้าและส่งต่อไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย
หากได้ รับเสียงดังและต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ ก็จะทําให้ Hair Cells ตายได้ ทําให้ กลายเป็ นคนหูหนวก ไม่สามารถได้ ยินอีกต่อไป

Hair Cells ตาย

Hearing
Protection

Hair Cells ปกติ

ตารางแสดงตัวอย่างแหล่งกําเนิดเสยี ง ระดับความดัง
ของเสยี งและผลต่อระบบการได้ยนิ
ควรป้องกันแค่ไหนดี ?
ตารางด้ านล่างนี ้ บ่งชี ้ถึงระดับการป้องกันที่เหมาะสม
กับระดับความเสี่ยงของความดังต่างๆ ซึง่ อิงกับค่า SNR หรื อ
NRR ที่เปรี ยบเทียบกับการป้องกันโดยอุปกรณ์ป้องกันระบบ
การได้ ยิน โดยข้ อมูลนี ้ใช้ เป็ นคําแนะนํา อาจจะไม่เหมาะในหน้ า
งานที่มีคา่ เสียงทีห่ ลากหลายหรื อในย่านเสียงความถี่ตํ่า
ค่ าความดังเป็ นแบบหน่ วย การเลือกอุปกรณ์ ป้องกัน
dB:
ที่มีค่าเป็ น SNR/NRR:
85 - 90
20 หรื อตํ่ากว่า
90 - 95
95 - 100

20 - 30
25 - 35

100 - 105

30 หรื อมากกว่า

การเลือกอุปกรณ์ปอ้ งกันชนิดที่เหมาะกับหน้ างานและ
ใช้ ในเวลาที่เหมาะสมนันมี
้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก ความ
เข้ าใจเกยวกับอันตรายทอาจจะเกิดขนกับระบบการได้ ยินจากเสียง
ที่ดงั ขึ ้นอย่างฉับพลันก็มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง การเกิดการ
สูญเสียการได้ ยินแบบถาวรนับเป็ นอันตรายที่เกิดจากการทํางาน ที่
มีอตั ราการเติบโตเร็วมากกว่าผู้ทาํ งานรับรู้ได้ วา่ ตัวเองสูญเสีย
ระบบการได้ ยินไป ก็สายเกินกว่าจะแก้ ไขแล้ ว ความสูญเสียดังกล่าว
ไม่สามารถย้ อนกลับและจะคงอยู่กบั ผู้ทํางานไปถาวร ความเสี่ยงต่อ
เสียงดังอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
แต่การสูญเสียระบบ
การได้ ยินนันสามารถป้
้
องกันล่วงหน้ าได้ 100% ให้ จําไว้ เสมอว่า
อย่าให้ เสียงดังขโมยระบบการได้ ยินของคุณไป

สําหรับผู้ทที่ ํางานในสถานที่เสียงดังตามทีก่ ําหนดใน
มาตรฐานดังกล่าวข้ างต้ นสามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
สมรรถภาพการได้ ยนิ หากสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันเสียงไว้ ด้วย

140 เดซิเบล

125 เดซิเบล

ทําลายประสาท
การได้ ยินทันที
ได้ แก่ เสียงปื น

ปวดหู ได้ แก่ เสียง
ประทัด

120 เดซิเบล

ประสาทหูบางส่วนถูก
ทําลาย ได้ แก่
คอนเสิร์ต

115 เดซิเบล

ประสาทหูบางส่วนถูก
ทําลาย หลังการสัมผัส
เสียง 30 วินาที ได้ แก่
เสียงในสนามฟุตบอล

95 เดซิเบล

ประสาทหูบางส่วนถูก
ทําลาย ได้ แก่ สว่าน,
เสียงเลื ้อยไม้

ค่ามาตรฐาน 90 เดซิเบล
ประสาทหูบางส่วนถูกทําลาย เช่น
เครื่ องขัดสายพาน

80 เดซิเบล
ประสาทหูบางส่วน
ถูกทําลาย ได้ แก่
เสียงในที่ทํางาน

30 เดซิเบล
เสียงกระชิบ ได้ แก่
ห้ องนอนโดยทัว่ ไป

dB
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
ตัวอย่างตารางแสดงค่าการลดเสยี ง แยกตามความถี่
Frequency

125

250

500

1000

2000

3150

4000

6300

8000

Mean Attenuation dB(A)
Standard Deviation dB(A)

15.4
2.7

19.2
2.4

27.8
2.3

37.3
3.0

35.0
2.5

39.2
3.1

37.2
3.0

36.5
2.4

36.6
2.6

NRR (Noise Reduction) ใช้ สําหรั บ USA
SNR (Single Number Rating) ใช้ สําหรั บ European Union
SLC (Sound Level Conversion) ใช้ สําหรั บ Australia และ New Zealand

ตารางสรุปข้อแตกต่างระหว่างทีอ่ ุดหูและทีค่ รอบหู
Hearing
Protection

ทีอ่ ดุ หู (Earplugs)

ทีค่ รอบหู(Earmuffs)

ข้ อดี
• เล็กพกพาสะดวก
• ใช้ สะดวก ปรับใช้ กบั อุปกรณ์อื่นได้
• สวมใส่สบาย แม้ ในสถานที่ทํางานที่มีอากาศร้ อนหรื อมี
ความชื ้น
• สะดวกในการใช้ แม้ ทํางานในที่แคบ

ข้ อดี
• สายปรับเลื่อนได้ ออกแบบมาให้ สามารถปรับขนาดได้ เหมาะ
กับศีรษะแต่ละคน
• ตรวจสอบง่ายเพราะมองเห็นได้ ในระยะไกล
• ไม่สญ
ู หายง่าย เพราะมีขนาดค่อนข้ างใหญ่กว่า
• ป้องกันการติดเชื ้อในช่องหูได้ มากกว่า

ข้ อจํากัด
• ใช้ เวลานานในการสวมใส่ให้ กระชับ
• สอดเข้ าและเอาออกจากช่องหูยากกว่า
• อาจสร้ างความระคายเคืองในช่องหู
• สูญหายง่าย
• ยากต่อการตรวจสอบการใช้ งาน

ข้ อจํากัด
• น�◌้าหนักรวมมากกว่า
• ไม่สะดวกหากใช้ ควบคู่กบั อุปกรณ์ปอ้ งกันอื่นๆ
• ไม่สะดวกสบายในการใช้ งานในพื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู และชื ้น
• ไม่สะดวกในการทํางานในที่แคบ
ทําให้ เกิดความระคายเคืองหากใช้ ร่วมกับแว่นตา เพราะขา
ของแว่นตาจะทําให้ เกิดแรงกดบริเวณที่ใส่ครอบหูอยู่แล้ ว
ทําให้ ผ้ สู วมใส่ร้ ู สกึ ไม่สบาย

แบบโฟม

1. คลึงปลัก๊ ลดเสียงด้ วยนิ ้วให้ มี
ขนาดเล็กที่สดุ
EARS0054

แบบต้ นสน

2. ใช้ มืออีกข้ างหนึ่งอ้ อมผ่านด้ าน 3. ใช้ นิ ้วมือกดเอาไว้ ประมาณ 35
หลังศีรษะไปจับใบหูและดึงขึ ้นเล็ก วินาที ให้ ปลัก๊ ลดเสียงขยายตัวเต็ม
น้ อย ดันปลัก๊ ลดเสียงเข้ าไปในช่อง ที่
หู

้ ่
1. ใช้ มืออีกข้ างหนึ่งอ้ อมผ่านด้ าน 2. ให้ สอดจนครบ 2 ชัน้ ส่วนชันที
หลังศีรษะไปจับใบหูและดึงขึ ้นเล็ก 3 ปิ ดนอกช่องหู
น้ อย
EARS0051

หมายเหตุ : เวลาถอด จับที่ตวั ปลัก๊ และค่อยๆ ดึงออกมา อย่าดึงที่สาย
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3. ถ้ าสอด Earplugs เข้ าไปได้ แนบ
กระชับดีแล้ ว ก้ านของ Earplugs
อาจโผล่ออกมาให้ สามารถมอง
เห็นได้ โดยตรงจากภายนอก

อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยนิ
ทีอ่ ุดหูลดเสยี ง Earplugs
สว่ นประกอบของทีอ่ ุดหู Earplugs
ตัวปลัก
๊ ผลิตจากซิลิโคน ชนิดนิ่มพิเศษ
มีความนุ่มใส่สบาย ไม่เกิดการระคายเคือง
กับผู้สวมใส่ รูปทรงเรี ยวคล้ ายร่ ม 3 ชัน้
ไล่จากเล็กไปใหญ่เพื่อให้ เหมาะสมกับช่อง
หูของผู้สวมใส่และเพิม่ ความกระชับ
สามารถทําความสะอาดแล้ วใช้ ซาํ ้ ได้

สายคล้องคอ ชนิด PVC ป้องกัน
การตกหล่นและการสัมผัสสิ่งสกปรกได้

ด้ามจ ับ มองเห็นชัดเจน จับได้
สะดวก ทังเวลาใส่
้
และถอด

Silicone : Reusable

กล่องพลาสติก ในการจัดเก็บ
เพื่อความสะดวกในการพกพา
และความสะอาดของที่อดุ หู

EARS0053
Earplugs
Page 35

ทีอ่ ดุ หูลดเสยี งซลิ โิ คนชนิดมีสาย
Silicone Corded Earplugs
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
EARS0051 ที่อดุ หูลดเสียงซิลโิ คนมีสาย
#EC-2001C+

สี
เหลือง
สายนํา้ เงิน

PU Foam : Non Reusable•
29dB

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
100 ชิ ้น :
กล่อง

ทีอ่ ด
ุ หูลดเสยี งซลิ โิ คนมีสายพร้อมกล่อง
Silicone Corded Earplugs With Carry Case
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
EARS0053 ที่อดุ หู ซิลโิ คนมีสาย
&กล่อง#EC-2001C+BOXB+

สี
เหลือง
สายนํา้ เงิน

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
100 ชิ ้น :
กล่อง

ผลิตจากโฟมโพลียูรีเธน (Polyurethane Foam) ชนิดอ่อนนุ่มเป็ นพิเศษ มีความนุ่มแนบกระชับ ใส่สบาย รูป ทรงออกแบบ
ลักษณะทรงกระบอก สวมใส่งา่ ย เมื่อบีบแล้ วใส่ในช่องหู จะขยายตัว เพื่อให้ เกิดการป้องกันได้ อย่างดีในทุกช่องหู

• มีคา่ การลดเสียง (SLC80) เท่ากับ 29 dB
• พนผิวเรียบ ลดการสะสมของสงสกปรก สีฉดู ฉาดมองเห็นได้ ในระยะไกล
• สายคล้ องคอ PVC เพื่อป้องกันการตกหล่นและปนเปื อ้ นกับสิ่งสกปรก

ทีอ่ ด
ุ หูโฟมลดเสยี งมีสาย
PU Foam Corded Earplugs
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
EARS0054 ที่อดุ หูลดเสียงมีสาย
#EC-1001C+

Hearing
Protection

24dB

24dB

สี
ส้ ม
สายนํา้ เงิน

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
100 ชิ ้น :
กล่อง

One Touch TM
Pro Earplug Dispenser
ทําจากโลหะเคลือบสีคุณภาพดี
ทนทานต่อทุกสภาพพื ้นที่
สามารถตง้ โต๊ ะ หรื อ ยึดติดฝาผนัง
ได้ มีปลัก๊ เสียงชนิดเติม โดยไม่ต้องซื ้อ
ใหม่ทงชุ
ั ้ ดช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ย
3M One Touch Pro Dispenser
ออกแบบหัวจ่ายให้ ใช้ งานง่ายเพียงแค่
บิดมือ จ่ายปลัก๊ ลดเสียงได้ งา่ ยไม่ติด
หรื อจ่ายมากเกินไป
บรรจุมากถึง 700 คู่ และเติมปลัก๊
ลดเสียงได้ ก่อนหมด มีชอ่ งมองให้
สามารถมองเห็นปริมาณเมื่อใกล้ หมด
มีฐานรองรับปล๊ ักลดเสียง เพื่อไม่ให้
ตกลงบนพื ้น ไม่มีถงุ ซอง หรื อบรรจุ
ภัณฑ์จงึ ไม่มีของเสียต้ องทิ ้ง

29dB

ทีอ่ ดุ หูโฟมลดเสยี ง
PU Foam Earplugs
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
EARS0055 ที่อดุ หูลดเสียงไม่มีสาย
#EC-1001+

สี

หน่วยขาย

ส้ ม

1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
200 ชิ ้น :
กล่อง

33dB

โฟมอุดหูลดเสยี งแบบเติม
EarSoft Yellow Neons
รหัสสินค้ า
3M391-1004

รายละเอียดสินค้ า
โฟมอุดหูลดเสียงแบบเติม

สี

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

เหลือง

ถัง

500คู:่ ถัง

ขาตังหัวจ่ายโฟมลดเสยี ง
One Touch Pro Dispenser
รหัสสินค้ า
3M391-0000

รายละเอียดสินค้ า
ขาตั ้งหัวจ่ายโฟมอุดหูลดเสียง

สี

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

ฟ้า

กล่อง

1 กล่อง:ลัง

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

4

อุปกรณ์ป้ องกันระบบการได้ยนิ
ทีค่ รอบหูลดเสยี ง Earmuffs
แบบคาดศรี ษะ
•
•

Hearing
Protection

•

แบบประกอบหมวก

ครอบหูมีขนาดใหญ่ ทําจากพลาสติก ABS พร้ อมสายคาด
Stainless แข็งแรง นํ ้าหนักเบา ให้ ความรู้สกึ สวมใส่สบาย เพิ่ม
ฟองนํ ้าช่วยให้ กระชับมากขึ ้น
แถบคาดศีรษะปรับระดับได้ โดยมีจดุ ยึด 2 จุดยึดกับครอบหู เพื่อ
กระจายนํ ้าหนัก ลดการกดทับ ช่วยลดเสียงรบกวนได้ อย่างดีเยี่ยม
ออกแบบให้ สวมใส่สบายแม้ สวมใส่เป็ นเวลานาน

NRR
25dB

ANSI S3.19-1974

• ฝาครอบสีเหลือง ให้ เห็นชัดในขณะทํางาน ราคาประหยัดลด
เสียง NRR : 25 dB
• เหมาะกับใช้ ลดเสียงในบริเวณที่มีเสียงดังเฉลี่ย 98 เดซิเบล
รายละเอียดสินค้ า
ที่ครอบหู #H9A NRR25+

สี
เหลือง

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
1 ชิ ้น : กล่อง

NRR
30dB

ทีค่ รอบหูลดเสยี ง แบบใชร้ ว่ มกับหมวกนิรภัย
Cap Attachable Earmuffs

ANSI S3.19-1974

• ฝาครอบสีเหลือง ให้ เห็นชัดในขณะทํางาน ราคาประหยัดลด
เสียง NRR : 23 dB
• เหมาะกับการใช้ ลดเสียงในบริเวณที่มีเสียงดังเฉลี่ย 98 เดซิเบล
รหัสสินค้ า
EARS0002

รายละเอียดสินค้ า
ที่ครอบหูประกอบหมวกนิรภัย
#H9P3E NRR23+

สี
เหลือง

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
1 ชิ ้น : กล่อง

NRR
27dB

ทีค่ รอบหูลดเสยี ง แบบคาดศรี ษะ
Head Band Earmuff

ANSI S3.19-1974

• รุ่ นพิเศษ ฝาครอบ 2 ชัน ลดเสียง NRR : 30dB
• เหมาะกับใช้ ลดเสียงในบริ เวณที่มีเสียงดังเฉลี่ย 105 เดซเบล
รหัสสินค้ า
EARS0003

ง่ายต่อการติดตังหรื
้ อถอดออกด้ วยขาสปริ งที่ให้ ความพอดีรับกับใบหู
สามารถปรับตําแหน่งที่ครอบหูให้ พอดีและสวมใส่ได้ อย่างสบาย ไม่กดทับ
ขาที่ครอบหูแข็งแรงมัน่ คง (ไม่ หลุดหรื อเลื่อนออกขณะการทํางาน)
ทนต่อความร้ อนและเย◌็ นในท◌ุ กสภาพการทํางานแม้ จะสวมใส่ทํางานเป็ น
เวลานาน
• ขณะไม่ใช้ งานหูครอบจะไม่เกะกะศีรษะ
• สามารถใช้ ร่วมกับหมวกนิรภัย คุณภาพสูงทุกรุ่ นของแพงโกลิน
NRR
23dB

ทีค่ รอบหูลดเสยี ง แบบคาดศรี ษะ
Head Band Earmuff

รหัสสินค้ า
EARS0005

•
•
•
•

รายละเอียดสินค้ า
ที่ครอบหู #H10A NRR30+

สี
แดง

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
1 ชิ ้น : กล่อง

5 สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

ทีค่ รอบหูลดเสยี ง แบบใชร้ ว่ มกับหมวกนิรภัย
Cap Attachable Earmuffs

ANSI S3.19-1974

• รุ่ นพิเศษ ฝาครอบ 2 ชัน ลดเสียง NRR : 27 dB
เหมาะกับการใช้ ลดเสียงในบริเวณที่มีเสียงดังเฉลี่ย 105 เดซิเบล
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
EARS0028 ที่ครอบหูประกอบหมวกนิรภัย #H10P3E:

สี
ดํา

หน่วยขาย
1ชิ ้น

ขนาดบรรจุ
1 ชิ ้น : กล่อง

