
HEARING 
P R O T E C T I O N

อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน

• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• ท่�อุดหูู
• ท่�ครอบหูู
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

เสียงมีอันตรายอย่างไร

อันตรายจากเสียง

	 ในการด�ารงชีวิตของมนษุยเ์รานัน้	ประสาทสมัผสัทัง้

หา้	คือ	ตา	ห	ูลิน้	จมกู	และประสาทรบัความรูส้กึสมัผสัมีความ
หมายอยา่งย่ิง	โดยเฉพาะ " ห ู" จดัวา่มีความส�าคญัคูเ่คียงกบั
ตา	ทัง้นีเ้พราะหเูป็นอวยัวะรบัเสียงเพ่ือการสื่อความหมายสรา้ง

เสรมิความรู	้ความเขา้ใจและเขา้ถงึเหตกุารณต์า่งๆ	ซึง่เป็นสิ่ง

ส �าคญัในการด�ารงชีวิตอยา่งย่ิง

	 หเูรานัน้สามารถรบัฟังเสียงไดต้ัง้แตค่วามถ่ี	20	เฮิรตซ	์ถงึ	20,000	เฮิรตซ	์แตช่ว่งความถ่ีของเสียงท่ีมีความส�าคญัตอ่ชีวิตประจ�าวนัมาก

คือ	ช่วงความถีข่องเสียงพดูหรือความถี ่500 -2,000 เฮริตซ	์นอกจากนีห้ยูงัมีความสามารถและอดทนในการรบัฟังเสียงในขอบเขต
จ�ากดั	หากเสียงเบาเกินไปก็จะไมไ่ดยิ้น	แตถ่า้เสียงดงัเกินไปก็จะท�าอนัตรายตอ่หหูรอืมีอาการปวดห	ูส �าหรบัผูท่ี้ตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียง

ดงั	เชน่	โรงงานทอผา้	โรงงานป้ัมโลหะหรอืผูท่ี้อาศยัอยูใ่นยา่นตลาดหรอืการจราจรคบัคั่ง	ฯลฯ	จะท�าใหอ้วยัวะรบัเสียงโดยเฉพาะเซลลข์นและ

ประสาทรบัเสียงเสื่อมสภาพเรว็ขึน้	ท�าใหค้วามสามารถในการไดยิ้นลดลงหรอืเรยีกวา่	"หตูงึ"	และหากยงัละเลยใหค้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมี

เสียงดงัตอ่ไปก็จะท�าให	้"หหูนวก"	ไมส่ามารถไดยิ้นและติดตอ่พดูคยุเชน่ปกตไิด	้ซึง่มีผลใหก้ารด�ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยความยากล�าบากและตอ้ง
กลายเป็นคนพิการ

เสียงดังแค่ไหนจึงจะเกิดอันตราย 

	 ส �าหรบัคนท่ีท�างานหรอืตอ้งอยูก่บัเสียงดงัทัง้วนั	ไมส่ามารถ

หลีกเลี่ยงอนัตรายท่ีเกิดจากเสียงได	้เชน่	ท�างานเป็นบรกิรในผบั	โรง

กลงึ	โรงเหลก็	เป็นตน้	เราควรเช็คเกณฑก์�าหนดของระดบัเสียงท่ีเป็น

อนัตราย	ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	วา่ตนเองอยูใ่นพืน้ท่ี

อนัตรายหรอืไม	่?

การสูญเสียการได้ยิน แบง่เป็น	2	ชนิด	คือ

ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	ระบหุากมีเสียงดงัเกินมาตรฐาน	

ใหมี้การตดิปา้ยเพ่ือแจง้เตือนและควรสวมใส	่อปุกรณล์ดเสียง

• การสูญเสียการไดย้นิแบบช่่วคราว (Temporary Threshold 

Shift, TTS) 	จะเกิดขึน้จากการสมัผสัเสียงดงัเป็นระยะเวลา

หนึง่	ท�าใหเ้ซลลข์นซึง่อยูใ่นหชูัน้ในกระทบกระเทือนไมส่ามารถ

ท�างานไดช้ั่วคราว	และเซลลข์นจะกล่บสู่สภาพเดมิไดห้ลงั

สิน้สดุการสมัผสัเสียงดงัเป็นเวลาประมาณ	14-16	ชั่วโมง

• การสูญเสียการไดย้นิแบบถาวร (Noise-Induced 

Permanent Threshold Shift, NIPTS) ท�าใหห้ชูัน้ในเหน่ือยลา้

บอ่ยๆ	นานๆ	และไม่สามารถท�าการร่กษาใหก้ารไดย้นิกล่บ

คนืสภาพเดมิได้
7 ชม. 8 ชม.

> 8 ชม. ทกุช่วงเวลา

ส่มผ่สเสียง < 91dB(A)

ส่มผ่สเสียง < 80dB(A) ส่มผ่สเสียง < 140dB(A)

ส่มผ่สเสียง < 90dB(A)

แบบทดสอบเบื้องต้น ว่าที่ท�างานเสียงดังหรือไม่ ?

1.	 ยืนหา่งกนั	1	เมตร

2.	 พดูคยุกนัดว้ยเสียงปกติ

3.	 สงัเกตวา่	สามารถไดยิ้นเสียงอยา่งไร	ตอ้งพดูซ�า้หรอืตะโกนคยุ

กนัหรอืไม่

4.	 ถา้ผลเป็นไปตามขอ้	3	แสดงวา่	สภาพแวดลอ้มการท�างานนัน้มี

ความดงัเสียงประมาณ	90	dB(A)	หรอืมากกวา่
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

140 เดซเิบล
ท�าลายประสาท

การไดยิ้นทนัที	

ไดแ้ก่	เสียงปืน

120 เดซเิบล
ประสาทหบูางสว่นถกู

ท�าลาย	ไดแ้ก่	

คอนเสริต์

95 เดซเิบล
ประสาทหบูางสว่นถกู

ท�าลาย	ไดแ้ก่	สวา่น,	

เสียงเลือ้ยไม้

คา่มาตรฐาน 90 เดซเิบล

ประสาทหบูางสว่นถกูท�าลาย

	เชน่	เครือ่งขดัสายพาน

ประสาทหบูางสว่น

ถกูท�าลาย	ไดแ้ก่	

เสียงในท่ีท�างาน

80 เดซเิบล

125 เดซเิบล
ปวดห	ูไดแ้ก่	เสียง

ประทดั

115 เดซเิบล
ประสาทหบูางสว่นถกู

ท�าลาย	หลงัการสมัผสั

เสียง	30	วินาที	ไดแ้ก่	

เสียงในสนามฟตุบอล

30 เดซเิบล
เสียงกระชิบ	ไดแ้ก่	

หอ้งนอนโดยทั่วไป

dB

ตารางแสดงตัวอย่างแหล่งก�าเนิดเสียง
ระดับความดังของเสียงและผลต่อระบบการได้ยิน

	 ส �าหรบัผูท่ี้ท �างานในสถานท่ีเสียงดงัตามท่ีก�าหนดใน

มาตรฐานดงักลา่วขา้งตน้สามารถลดความเสี่ยงตอ่การสญูเสีย

สมรรถภาพการไดยิ้น	หากสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัเสียงไวด้ว้ย

หูและกลไกการได้ยินเสียง 
(Ear and Mechanical of Hearing)

	 เสียงจะมุง่เขา้ไปสูห่สูว่นในจนถงึคอเคลีย	(Cochlea)	ภายในหสูว่นในจะมีการสั่นสะเทือนจากเสียงและจะกระตุน้เซลลเ์ลก็ๆ	ท่ีมีขน	

(Hair	Cells)	ซึง่มีอยูป่ระมาณ	20,000เซลล	์ท�าหนา้ท่ีเปลี่ยนการสั่นสะเทือนใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟา้และสง่ตอ่ไปยงัสมองเพ่ือแปลความหมาย	

หากไดร้บัเสียงดงัและตอ่เน่ืองเป็นเวลานานๆ	ก็จะท�าให	้Hair	Cells	ตายได	้ท�าใหก้ลายเป็นคนหหูนวก	ไมส่ามารถไดยิ้นอีกตอ่ไป

Hair Cells ปกติ Hair Cells ตาย

ควรป้องกันแค่ไหนดี ?

		 ตารางดา้นลา่งนี	้ บง่ชีถ้งึระดบัการปอ้งกนัท่ีเหมาะสม

กบัระดบัความเสี่ยงของความดงัตา่งๆ	 ซึง่อิงกบัคา่	 SNR	 หรอื	

NRR	 ท่ีเปรียบเทียบกับการป้องกันโดยอุปกรณป์้องกันระบบ		

การไดยิ้น	 โดยขอ้มูลนีใ้ชเ้ป็นค�าแนะน�า	 อาจจะไม่เหมาะใน				

หนา้งานท่ีมีคา่เสียงท่ีหลากหลายหรอืในยา่นเสียงความถ่ีต�่า

ค่าความดง่เป็นแบบหน่วย 

dB:

การเลือกอุปกรณป้์องก่น

ทีม่ค่ีาเป็น SNR/NRR:

85	-	90 20	หรอืต�่ากวา่

90	-	95 20	-	30

95	-	100 25	-	35

100	-	105 30	หรอืมากกวา่

	 การเลือกอปุกรณป์อ้งกนัชนิดท่ีเหมาะกบัหนา้งานและ

ใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสมนัน้มีความส�าคญัเป็นอยา่งมาก	 ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัระบบการไดยิ้นจากเสยีง	

ท่ีดงัขึน้อยา่งฉบัพลนัก็มีความส�าคญัเป็นอยา่งย่ิง	 การเกิดการ

สญูเสียการไดยิ้นแบบถาวรนบัเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากการท�างาน

ท่ีมีอตัราการเตบิโตเรว็มากกวา่ผูท้ �างานรบัรูไ้ดว้า่ตวัเองสญูเสีย

ระบบการไดยิ้นไป	ก็สายเกินกวา่จะแกไ้ขแลว้	ความสญูเสยีดงักลา่ว	

ไมส่ามารถยอ้นกลบัและจะคงอยูก่บัผูท้ �างานไปถาวร	ความเสี่ยง

ตอ่เสียงดงัอาจจะไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได	้ แตก่ารสญูเสียระบบ

การไดยิ้นนัน้สามารถปอ้งกนัลว่งหนา้ได	้ 100%	 ใหจ้ �าไวเ้สมอวา่

อยา่ใหเ้สียงดงัขโมยระบบการไดยิ้นของคณุไป
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ตารางสรุปข้อแตกต่างระหว่างที่อุดหูและที่ครอบหู

ที่อุดหู (Earplugs) ที่ครอบหู(Earmuffs)
ข้อดี

• เลก็พกพาสะดวก

• ใชส้ะดวก	ปรบัใชก้บัอปุกรณอ่ื์นได้

• สวมใสส่บาย	แมใ้นสถานท่ีท�างานท่ีมีอากาศรอ้นหรอืมี

ความชืน้

• สะดวกในการใชแ้มท้ �างานในท่ีแคบ

ข้อดี

• สายปรบัเลื่อนไดอ้อกแบบมาใหส้ามารถปรบัขนาดได	้เหมาะ

กบัศีรษะแตล่ะคน	

• ตรวจสอบงา่ยเพราะมองเหน็ไดใ้นระยะไกล

• ไมส่ญูหายงา่ย	เพราะมีขนาดคอ่นขา้งใหญ่กวา่

• ปอ้งกนัการตดิเชือ้ในชอ่งหไูดม้ากกวา่

ข้อจ�าก่ด

• ใชเ้วลานานในการสวมใสใ่หก้ระชบั

• สอดเขา้และเอาออกจากชอ่งหยูากกวา่

• อาจสรา้งความระคายเคืองในชอ่งหู

• สญูหายงา่ย

• ยากตอ่การตรวจสอบการใชง้าน

ข้อจ�าก่ด

• น�า้หนกัรวมมากกวา่

• ไมส่ะดวกหากใชค้วบคูก่บัอปุกรณป์อ้งกนัอ่ืนๆ

• ไมส่ะดวกสบายในการใชง้านในพืน้ท่ีท่ีมีอณุหภมิูสงู		และชืน้

• ไมส่ะดวกในการท�างานในท่ีแคบ

• ท�าใหเ้กิดความระคายเคืองหากใชร้ว่มกบัแวน่ตา	เพราะขา

ของแวน่ตาจะท�าใหเ้กิดแรงกดบรเิวณท่ีใสค่รอบหอูยูแ่ลว้

ท�าใหผู้ส้วมใสรู่ส้กึไมส่บาย

1.	คลงึปลั๊กลดเสียงดว้ยนิว้ใหมี้
ขนาดเลก็ท่ีสดุ

2.	ใชมื้ออีกขา้งหนึง่ออ้มผา่นดา้น
หลงัศีรษะไปจบัใบหแูละดงึขึน้เลก็
นอ้ย	ดนัปลั๊กลดเสียงเขา้ไปในชอ่ง
หู

3.	ใชนิ้ว้มือกดเอาไวป้ระมาณ	35	
วินาที	ใหป้ลั๊กลดเสียงขยายตวัเตม็
ท่ี

1.	ใชมื้ออีกขา้งหนึง่ออ้มผา่นดา้น
หลงัศีรษะไปจบัใบหแูละดงึขึน้เลก็
นอ้ย

2.	ใหส้อดจนครบ	2	ชัน้	สว่นชัน้ท่ี	
3	ปิดนอกชอ่งหู

3.	ถา้สอด	Earplugs	เขา้ไปไดแ้นบ
กระชบัดีแลว้	กา้นของ	Earplugs	
อาจโผลอ่อกมาใหส้ามารถมอง
เหน็ไดโ้ดยตรงจากภายนอก

หมายเหต	ุ:	เวลาถอด	จบัท่ีตวัปลั๊กและคอ่ยๆ	ดงึออกมา	อยา่ดงึท่ีสาย

ตัวอย่างตารางแสดงค่าการลดเสียง แยกตามความถี่

Frequency 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Mean	Attenuation	dB(A) 15.4 19.2 27.8 37.3 35.0 39.2 37.2 36.5 36.6

Standard	Deviation	dB(A) 2.7 2.4 2.3 3.0 2.5 3.1 3.0 2.4 2.6

NRR	(Noise	Reduction)	ใชส้ �าหรบั	USA

SNR	(Single	Number	Rating)	ใชส้ �าหรบั	European	Union

SLC	(Sound	Level	Conversion)	ใชส้ �าหรบั	Australia	และ	New	Zealand

แบบโฟม

แบบตน้สน
EARS0054

EARS0051

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
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อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน

ส่วนประกอบของที่อุดหู Earplugs

ที่อุดหูลดเสียง Earplugs

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

3M391-0000 ขาตัง้หวัจา่ยโฟมอดุหลูดเสียง ฟา้ กลอ่ง 1	กลอ่ง:ลงั

สายคล้องคอ ชนิด	PVC	ปอ้งกนั
การตกหลน่และการสมัผสัสิ่งสกปรกได้

กล่องพลาสติก ในการจดัเก็บ
เพ่ือความสะดวกในการพกพา

และความสะอาดของท่ีอดุหู

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0054 ท่ีอดุหลูดเสียงมีสาย	
#EC-1001C+

สม้
	สายน�า้เงิน

1ชิน้
100	ชิน้	:	
กลอ่ง

ที่อุดหูโฟมลดเสียงมีสาย
PU Foam Corded Earplugs

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0055 ท่ีอดุหลูดเสียงไมมี่สาย	
#EC-1001+

สม้ 1ชิน้
200	ชิน้	:	
กลอ่ง

ที่อุดหูโฟมลดเสียง
PU Foam Earplugs

ด้ามจับ	มองเหน็ชดัเจน	จบัได้
สะดวก	ทัง้เวลาใสแ่ละถอด

ตัวปลัก๊ ผลติจากซลิิโคน ชนิดน่ิมพิเศษ	
มีความนุม่ใสส่บาย	 ไมเ่กิดการระคายเคือง

กบัผูส้วมใส	่ รูปทรงเรียวคล้ายร่ม 3 ช่้น 

ไลจ่ากเลก็ไปใหญ่เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัชอ่ง

หขูองผูส้วมใสแ่ละเพ่ิมความกระชบั	

สามารถท�าความสะอาดแล้วใช้ซ�า้ได้
EARS0053
Earplugs
Page	35

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0051 ท่ีอดุหลูดเสียงซลิโิคนมีสาย	
#EC-2001C+

เหลือง	
สายน�า้เงิน

1ชิน้
100	ชิน้	:	
กลอ่ง

ที่อุดหูลดเสียงซิลิโคนชนิดมีสาย 
Silicone Corded Earplugs

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0053 ท่ีอดุห	ูซลิโิคนมีสาย	
&กลอ่ง#EC-2001C+BOXB+

เหลือง	
สายน�า้เงิน

1ชิน้
100	ชิน้	:	
กลอ่ง

ที่อุดหูลดเสียงซิลิโคนมีสายพร้อมกล่อง 
Silicone Corded Earplugs With Carry Case

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

3M391-1004 โฟมอดุหลูดเสียงแบบเตมิ เหลือง ถงั 500คู:่ถงั

โฟมอุดหูลดเสียงแบบเติม
EarSoft Yellow Neons

ขาตัง้หัวจ่ายโฟมลดเสียง
One Touch Pro Dispenser

                               

บรรจุมากถงึ 700 คู่	และเตมิปลั๊ก

ลดเสียงไดก่้อนหมด	มีชอ่งมองให้

สามารถมองเหน็ปรมิาณเม่ือใกลห้มด	

มฐีานรองร่บปล๊่กลดเสียง	เพ่ือไมใ่ห้

ตกลงบนพืน้	ไมมี่ถงุ	ซอง	หรอืบรรจุ

ภณัฑจ์งึไมมี่ของเสียตอ้งทิง้

 ท�าจากโลหะเคลือบสีคุณภาพด ี            

ทนทานตอ่ทกุสภาพพืน้ท่ี

สามารถต่ง้โตะ๊ หรือ ยดึตดิฝาผน่ง

ได ้มีปลั๊กเสียงชนิดเตมิ	โดยไมต่อ้งซือ้

ใหมท่ัง้ชดุชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ย	

3M One Touch Pro Dispenser 

ออกแบบหวัจา่ยใหใ้ชง้านงา่ยเพียงแค่

บดิมือ	 จา่ยปลั๊กลดเสียงไดง้า่ยไมต่ดิ	

หรอืจา่ยมากเกินไป

One Touch TM

Pro Earplug Dispenser

• ผลติจากโฟมโพลียูรีเธน (Polyurethane Foam)	ชนิดออ่นนุม่เป็นพิเศษ	มีความนุม่แนบกระชบั	ใสส่บาย	รูป

ทรงออกแบบลกัษณะทรงกระบอก	สวมใสง่า่ย	เม่ือบีบแลว้ใสใ่นชอ่งห	ูจะขยายตวั	เพ่ือใหเ้กิดการปอ้งกนัได้

อยา่งดีในทกุชอ่งหู

• มีคา่การลดเสียง	(SLC80)	เทา่กบั	29 dB 

• พืน้ผิวเรยีบ	ลดการสะสมของสิง่สกปรก		สฉีดูฉาดมองเหน็ไดใ้นระยะไกล	

• สายคลอ้งคอ	PVC	เพ่ือปอ้งกนัการตกหลน่และปนเป้ือนกบัสิ่งสกปรก

  Silicone : Reusable

  PU Foam : Non Reusable

24dB

29dB

33dB

24dB

29dB
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ที่ครอบหูลดเสียง Earmuffs

ที่ครอบหูลดเสียง Earmuffs

อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0005 ท่ีครอบห	ู#H9A	NRR25+ เหลือง 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีีรษะ
Head Band Earmuff

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีีรษะ
Head Band Earmuff

• ฝาครอบสีเหลือง	 ใหเ้หน็ชดัใน
ขณะท�างาน	ราคาประหยดั

						ลดเสียง	NRR : 25 dB
• เ ห ม า ะ กั บ ใ ช้ล ด เ สี ย ง ใ น

บริเวณ ท่ีมีเสียงดงัเฉลี่ย	 98 
เดซเิบล

• 	 รุน่พิเศษ	ฝาครอบ 2 ช่้น	 ลด
เสียง	NRR : 30dB

• เหมาะกบัใชล้ดเสยีงในบริเวณ
ท่ีมีเสยีงดงัเฉลีย่	105 เดซเิบล

ANSI	S3.19-1974

25dB
NRR

• ท่ีครอบหอูอกแบบมากะทดัรดัมี	น�า้หน่กเบา ไมห่นกัศีรษะเม่ือสวมใส	่
• มีระบบตดัเสียงอตัโนมตัเิม่ือมีความดงัท่ีระดบั	82	dB	สามารถ	ลดเสียง

ได ้29 dB
• มี	 บลูทธูในตว่	 (มีไฟแสดงสถานะ)	 สามารถฟังเพลงผา่นอปุกรณท่ี์มี

บลทูธู	เชน่	โทรศพัทมื์อถือ
• มไีมโครโฟนในตว่	ท�าใหส้ามารถรบัสายโทรศพัทไ์ดท้นัที
• สายคาดศีรษะปรบัระดบัได	้ 3	 ระดบัพรอ้ม	 ช่อง AUX สามารถเชื่อม

ตอ่ External MP3 ได้ และ USB port charge ส�าหร่บการชารจ์

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS-EM9001M ท่ีครอบห	ู	SNR29		+ เขียว 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีีรษะ
Head Band Earmuff

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีีรษะ
Head Band Earmuff

ที่ครอบหูลดเสียง แบบใช้ร่วมกับหมวกนิรภััย
Cap Attachable Earmuffs 

ANSI	S3.19-1974 ANSI	S3.19-1974

27dB
NRR

30dB
NRR

ที่ครอบหูลดเสียง แบบใช้ร่วมกับหมวกนิรภััย               
      Cap Attachable Earmuffs

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS-EM5002D ท่ีครอบหปูระกอบหมวกนิรภยั		
SNR30	+

ด�า 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

29dB
SNR

30dB
SNR

• กา้นของท่ีครอบหทู�าจากวสัดโุลหะ	 (Metal)	 มีความแข็งแรง	 ทนทาน	
สามารถใชง้านไดเ้ป็นเวลานาน

• กา้นของท่ีครอบหสูามารถปร่บความยาวได	้ ชว่ยกระจายแรงกดท่ี
ศีรษะ	เพ่ิมความสบายขณะสวมใสเ่พ่ิมความกระชบัใหแ้ก่ผูส้วมใส่

• ชว่ยลดเสียงรบกวนขณะใชง้านไดดี้โดยมค่ีาการลดอยู่ที ่SNR 33 dB 
• มีแผน่รองฝาครอบหบูโุฟมนุม่เพ่ิมความกระชบัและลดแรงกดรอบใบห	ู	
• น�า้หน่กเบาเพยีงแค่ 288 กร่ม	ชว่ยใหข้ณะปฏิิบตังิานไมห่นกัศีรษะ

• กา้นของท่ีครอบหทู�าจากวสัดโุลหะ	 (Metal)	 มีความแข็งแรง	 ทนทาน	
สามารถใชง้านไดเ้ป็นเวลานาน	 สามารถปรบัความยาวไดแ้ละยดึกบั
หมวกขา้งละ	2	จดุ	ชว่ยกระจายแรงกดท่ีศีรษะขณะสวมใส่

• ชว่ยลดเสียงรบกวนขณะใชง้านไดดี้	โดยมค่ีาการลดเสียง SNR 30 dB 
• กา้นของท่ีครอบหสูามารถกด	 เพ่ือครอบหใูหก้ระชบั	 ในต�าแหนง่ใชง้าน

ขณะสวมหมวกนิรภยั	และกางออกเม่ือตอ้งการถอดหมวก
• มีแผน่รองฝาครอบหบุูโฟมนุ่มเพ่ิมความกระชบัและลดแรงกดรอบใบหู
• น�า้หน่กเบาเพยีงแค่ 307.4 กร่ม

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0002 ท่ีครอบหปูระกอบหมวกนิรภยั	
#H9P3E	NRR23+

เหลือง 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0003 ท่ีครอบห	ู#H10A	NRR30+ แดง 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS0028 ท่ีครอบหปูระกอบหมวกนิรภยั	#H10P3E: ด�า 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

• ฝาครอบสีเหลือง	 ใหเ้หน็ชดัในขณะ
ท�างาน	ราคาประหยดั

								ลดเสียง	NRR	:	23 dB
• เหมาะกบัการใชล้ดเสียงในบริเวณ 
   ท่ีมีเสียงดงัเฉลี่ย	 98 เดซเิบล

• รุน่พิเศษ	 ฝาครอบ 2 ช่้น	 ลดเสียง	
NRR	:	27 dB

• เหมาะกบัการใชล้ดเสียงในบริเวณท่ี
มีเสียงดงัเฉลี่ย	105 เดซเิบล

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

EARS-EM5002 ท่ีครอบห	ู	SNR33		+ เขียว 1ชิน้ 1	ชิน้	:	กลอ่ง

23dB
NRR

ANSI	S3.19-1974

33dB
SNR

ที่ครอบหูลดเสียง แบบใช้ร่วมกับหมวกนิรภััย               
      Cap Attachable Earmuffs
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