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Leading Innovative and Reliable Steel Company

ทามกลางวิกฤติการณโรคระบาด
เช้ือโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19
ซึ่งสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ผูคนมากมาย ทั่วประเทศ มีความ
พยายามของรัฐบาลในการปกปอง
และความคุมโรคระบาด รวมไปถึง
ในระดับจังหวัดและอําเภอ หลายฝาย

ไดความรวมมอืรวมใจในการปฏิบัติ
งาน เพื่อปกปองพื้นที่ในความดูแล
ไมเพียงแตหนวยงานดานสาธารณสุข
เทาน้ัน แตหมายรวมถึง องคกรปกครอง
ทองถิ่น อาสาสาธารณสุขหมูบาน 
ภาคธุรกิจเอกชน พื้นที่บางสะพาน
ก็เชนกัน        อานตอ น.3

เพ่ือบางสะพานปลอดเช้ือโควิด
ผูนาํทองถิน่ผนกึกาํลงัสูเตม็ที่

เหล็กสหวิริยามอบเวชภัณฑ-อาหาร

#SaveBangsaphan
เราจะสูไปดวยกัน

ติดตามขาวสาร Covid-19บางสะพาน
ติดตามเพจ #SaveBangsaphan

แฟนเพจเฟสบคุทีช่ือ่วา #SaveBangsaphan ถกูพฒันาขึน้ เพือ่เปนชองทาง
การสื่อสารขอมูลอุบัติภัยในอําเภอบางสะพานและพ้ืนที่ใกลเคียง ทั้ง
สถานการณปจจุบันและอนาคต อาทิ สถานการณโรคระบาด Covid-19 
สถานการณภัยแลงและนํ้าทวม และสนับสนุนการประสานความรวมมือใน
การปองกนัและบรรเทาผล กระทบไปยงัหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชน
ทั่วไป เพื่อความสงบสุข รมเย็น ปลอดภัย ในบางสะพานบานของเรา

นวัตกรรมปองกันโควิด-19 ฝมือ WCE
ประตูสเปรยทําลายเชื้อโรค

เตรียมมอบใชพื้นที่บางสะพาน
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
จาํกดั หรอื WCE เปดตวันวตักรรม
สูโควิค-19 ประดิษฐและผลิต “THE 
C19 STERILIZATON GATE” หรอื 
ประตูทําลายเช้ือโรค สเปรยหมอก
ไฮโปคลอรสั ทาํลายเชือ้โควดิ-19
และทําลายเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อ
ชวยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ 
โควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ กอน
เขาอาคาร สถานท่ีปฏิบัติงาน โดย
เคร่ืองทํางานระบบอัตโนมัติ ฉีดพน
ละอองหมอกไฮโปคลอรัสขนาด
เล็กกวา 7 ไมครอน เขาถึงทุกซอก
ทุกมุมของรางกาย  ปลอดภัยตอ
คน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พรอมเตรียมสงมอบใหอําเภอ
บางสะพานใชสําหรับสถานที่
ราชการ
        นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ  บริษัท  เวสท-
โคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE  กลุมเอสเอสไอ  เปดเผยวา
“ตามที่ไดมีการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ไปยัง
ประเทศตางๆ รวมถงึประเทศไทย
บริษัทไดระดมสมองและผูเชี่ยว-
ชาญเพื่อชวยแกไข   อานตอ น.4

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ไดสรางปญหาครั้งสําคัญใหกับประชาชนทั่วทุกมุมของโลก ซึ่ง

การแพรระบาดของไวรสัคอยๆ ขยายวงกวางออกไปเรือ่ยๆ อยาง

ตอเนื่องและทวีความรุนแรงจนสงผลกระทบอยางมหาศาล            

ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิต

ของผูคนทั่วโลก                   

  สําหรับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ประเทศไทยนั้น ไดเริ่มตนขึ้นประมาณชวงเดือนมกราคม 2563  
ตอเนือ่งมาจนถงึปจจบุนั สงผลใหมจีาํนวนยอดผูตดิเชือ้และยอด
ผูเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องแบบกาวกระโดด แมวาหนวย
งานภาคสวนตางๆ จะรวมมือกันหาแนวทางการปองกันและ 
ลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แลวก็ตาม
โดยหนวยงานภาครัฐ        อานตอ น.2
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เราจะสู้ไปด้วยกัน  ต่อจากหน้า 1

ก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆ ขึ้นมา เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 รวมถึงหน่วยงานภาคธุรกิจ
ไทยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมสำาคัญใน
การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 
ผ่านการดำาเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
บรบิทของแตล่ะองคก์รเพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้น
วกิฤตครัง้สำาคญัครัง้นีไ้ปใหไ้ดอ้ยา่งเรว็ทีส่ดุ
เพือ่ลดความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ใหน้อ้ยทีส่ดุ
เท่าที่จะทำาได้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา
#SaveBangsaphan
  ในส่วนของกลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่ ง
ดำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่
อำาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการดำาเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤต
โควิด-19 ในครั้งนี้ ทั้งการกำาหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในองค์กร เช่น 
จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผย
แพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน 
และการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงยังมีมาตรการส่งเสริม
ภายนอก อาทิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
สาธารณสขุในการใหค้วามรูเ้พือ่ปอ้งกนัโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และ
จัดทำาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
การสง่เสรมิกลุม่อาชพีทอ้งถิน่ผลติหนา้กาก
ผา้สำาหรบัใชท้ดแทนและบรรเทาปญัหาการ
ขาดแคลนหน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยจัด
ทำาแผนร่วมมือสนับสนุนทั้งในระยะเร่งด่วน
และระยะที่สองกรณีที่มีโควิดแพร่ระบาด 
พร้อมทั้งมีโครงการสื่อสารรณรงค์ผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร เฟสบุคกลุ่มสาธารณะ 
#SaveBangsaphan
  สำาหรบัความชว่ยเหลอืในระยะเรง่ดว่น
นั้นกลุ่มเหล็กสหวริยา (SSI-TCRSS-WCE-
TCS-BSM-BSBM ) มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ป้องกัน โดยสนับสนุนหน้ากาก N95 
เครื่อง UVC Sterilizer เครื่อง Video Laryn- 
goscope ชุดป้องกันอนุภาคอันตรายจาก
ฝุ่นและเชื้อโรค แอลกอฮอล์เจล-หน้ากาก
อนามัย หน้ากากผ้าอย่างดีจากกลุ่มสตรี
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (PPE) ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน
สำาหรบั แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ทีไ่ดใ้ช ้รวม
ถงึ มอบใหก้บันายอำาเภอบางสะพานสำาหรบั
มอบใหก้บัเจา้หนา้ทีป่ระจำาจดุตรวจ จดุสกดั 
หรือ ด่านชุมชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วทั้งอำาเภอ
บางสะพาน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำารวจ 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และอาสาสมัครฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำา
จุดฯ จะร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น

การเข้า-ออกของบุคคลที่มีความเสี่ยง รวม
ถึงประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหรือดูแลตัว
เองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นาย
อำาเภอบางสะพาน เปน็ผูร้บัมอบ ณ ทีว่า่การ
อำาเภอบางสะพาน ทั้งนี้ได้มอบอาหารและ
เครื่องดื่มสำาเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่ประจำา
จุดตรวจทุกแห่งอีกด้วย 

  สำาหรับแผนในระยะที่สองนั้นกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ เพือ่เตรยีมการในเรือ่ง
ทีส่ามารถสนบัสนนุไดโ้ดยไมก่ระทบกบัการ
ปฏบิตักิารของเจา้หนา้ที ่อาท ิพนกังานอาสา 
อุปกรณ์เครื่องใช้ผู้ป่วย ยานพาหนะ เป็นต้น 
ในกรณีที่เกิดการระบาดในพื้นที่ 
  นอกจากนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยายังได้จัด
โครงการรณรงคท์ัง้ภายในและภายนอก โดย
มีการสื่อสารสถานการณ์โควิด และความรู้
วธิปีฏบิตั ิผา่นชอ่งทางตา่งๆ และเฟสบคุเพจ 
#SaveBangsaphan 

บริษัทในกลุ่มร่วมมือต่อสู้โควิด
  นอกจากการมีส่วนร่วมสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ใน
ภาพรวมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาแล้ว บริษัท
ในกลุ่มต่างมีกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
โดยในส่วนของ บริษทัเหลก็แผน่รีดเย็นไทย
จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS นั้น ได้จัด
โครงการ “ส่งเสริมความรู้การทำาสเปรย์

ล้างมือและหน้ากากผ้า” มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจพนักงาน
เรื่องของเชื้อไวรัสและวิธีป้องกันการติดต่อ
โรค และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 
ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักปฏิบัติการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม (Social Distancing) ต้านภัย 
COVID-19 เว้นระยะห่างของผู้เข้าอบรมเป็น
ระยะ 1 เมตรด้วย
  กิจกรรมประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
1.การจัดทำาหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ 
2.การทำาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ โดย

บรรยายความรู้ให้กับพนักงานไปพร้อมกับ
การฝึกลงมือปฏิบัติ บรรยากาศการอบรม
เปน็ไปอยา่งสนกุสนาน และยงัสามารถชว่ย
แกป้ญัหาการขาดแคลนอปุกรณป์อ้งกนัโรค
ติดต่อ ลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานในการ
ซื้อหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์
ล้างมือ รวมถึงสามารถป้องกันการติดต่อ
โรคในวงกว้างต่อไป เช่นเดียวกับสำานักงาน

กรงุเทพฯ ไดจ้ดักจิกรรมให้
ความรูคู้ส่ขุภาพตา้น COV-
ID–19 เพื่อให้พนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องเชื้อ
ไวรัส COVID-19 และวิธี
ป้องกันอย่างถูกต้อง ให้
ความรู้ เกี่ยวกับการทำา
แอลกอฮอล์ล้างมือด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี ทั้งนี้
สามารถช่วยแก้ปัญหา
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ล้ า ง มื อ
ขาดแคลนและมีราคาที่
สูงขึ้น 
  ในส่วนของบริษัท 
บ า ง ส ะ พ า น บ า ร์ มิ ล 
จำ ากัด  (มหาชน)  หรือ 
BSBM ได้มอบหน้ากาก
อนามัย 400 ชิ้น ให้โรง
พ ย า บ า ล บ า ง ส ะ พ า น 
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ของโรง
พ ย า บ า ล บ า ง ส ะ พ า น
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (Covid-19) โดย
มี น า ย แ พ ท ย์ เ ชิ ด ช า ย 
ชยวัฑโฒ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลบางสะพาน
เ ป็ น ผู้ รั บ ม อ บ  ณ  โ ร ง
พ ย า บ า ล บ า ง ส ะ พ า น 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ในขณะที่พนักงาน 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จำากัด หรือ WCE 
ซึ่งเป็นธุรกิจบริการวิศกร
รม ของกลุ่มเอสเอสไอ 

ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อ

นำาไปใช้ทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะ

ต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด ฯลฯ หรือ

โรคที่จำาเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต อาทิ โรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตตำ่า ฯลฯ 

รวมถึงช่วยแก้ไขวิกฤติ “เลือด” ไม่เพียงพอ 

เนื่องจากสถานการณ์ “โควิด-19“ โดยมีโรง

พยาบาลบางสะพานและสภากาชาดไทย 

มารับบริจาคโลหิต ณ ห้องฝึกอบรมโรงงาน 

WCE บางสะพาน มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำานวน

ทั้งสิ้น 17 คน บริจาคโลหิตได้จำานวน 17 ถุง
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เพื่อบางสะพาน     ต่อจากหน้า 1

	 	 เปิดเผยว่า	 สถานการณ์ของการ
เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด19	 ในพื้นที่ของอำาเภอ
บางสะพาน	 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่
ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ตั้งแต่มีสถานการณ์	
อำาเภอได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้ง
ประเทศเราและพยายามเฝ้าระวังกัน
อยา่งตอ่เนือ่งตามประกาศของรฐับาลที่
ประกาศใหเ้ขา้สูส่ถานการณฉ์กุเฉนิ	โดย
ชีแ้จงประชาสมัพนัธใ์หพ้ีน่อ้งประชาชน
ในพื้นที่ของพวกเราได้เฝ้าระวังป้องกัน	
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	
ซึง่ในสว่นนีเ้ราไดเ้พิม่มาตรการอยูต่ลอด
	โดยเฉพาะอยา่งยิง่		4		ประเดน็หลกั		คอื
1. ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน
หม่ันตรวจอุณหภูมิร่างกายตนเองอยู่เสมอ
2.		สวมหนา้กากผา้หรอืหนา้กากอนามยั
3.		หม่ันล้างมือด้วยนำา้และเจลแอลกอฮอล์
และ	4.	เวน้ระยะหา่งทางสงัคม	ซึง่ปฏบิตัิ
ตามแนวทางด้านสารธารณสุข	และได้
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้านผู้นำา
ไม่ว่าจะเป็นกำานันผู้ใหญ่บ้านหรือทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และหน่วยงาน
ทกุภาคสว่น	สำาหรบัพีน่อ้งประชาชนควร
ตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่องนี้
มาก	รวมถงึใหค้วามรว่มมอืไดเ้ปน็อยา่ง
ด	ีและชว่ยกนัระมดัระวงั	โดยเฉพาะเมือ่
มปีระชาชนจากตา่งพืน้ทีเ่ขา้มาในพืน้ที่
ของบางสะพาน	
	 	 “เราต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ 					
ได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด		และขณะนี้
ผู้นำาได้ดำาเนินการกันอยู่ 	 โดยการ
ประสานงานบรูณาการของฝา่ยปกครอง
และตำารวจ	 รวมทั้งกำานันผู้ใหญ่บ้าน	
ดว้ยการจดัตัง้จดุตรวจ	จดุสกดัหรอืดา่น
ชุมชนในพื้นที่ทั้ง	 7	 ตำาบล	 10	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	บูรณาการทั้งฝ่าย
ปกครอง	 ตำารวจ	 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอาสาสมัคร	 ชรบ.	 อปพร.	
อสม.	 เจ้าหน้าที่สารธารณสุข	 ช่วยกัน
ตั้งด่านคัดกรองและจุดตรวจชุมชนเพื่อ
ดแูลพีน่อ้งประชาชนใหอ้ยูใ่นความสงบ
เรียบร้อย”

	 	 กลา่วกบั	“ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ”
ว่า	 สถานการณ์ปัจจุบันของอำาเภอ
บางสะพานเราน่ายินดีว่ายังไม่มีการ
ตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นโควิด19	 เลย	 แต่
เรามีกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังสังเกต
อาการประปรายโดยเฉลี่ ยวั นละ
ประมาณสองถึงสามราย	 ซึ่งตรงนี้ทาง
เราเองก็ไม่ได้ประมาท	 ปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ	ของทางโรงพยาบาลที่
จะรองรับการระบาดของโควิด19	 โดย
แบ่งเป็นสองส่วน	คือ	ส่วนแรกเรื่องของ
การให้การพยาบาลเราเองได้	ปรับการ
ให้ยาผู้ป่วยที่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีความเสี่ยงสูงเราได้จัดส่งยาไป
ตามบ้านโดยผ่านไปที่โรงพยาบาลส่ง
เสรมิสขุภาพตำาบลทีใ่กลท้ีส่ดุของผูป้ว่ย	
รวมทั้งในเรื่องของคลินิกโรคเฉพาะทาง
ไมว่า่จะเปน็โรคเดก็สตูนิรเีวช	โรคกระดกู
และข้อ	 โรคตาเราเองพยายามส่งยาไป
ใหใ้กล้ๆ 	บา้นมากทีส่ดุรวมทัง้ในบางราย
ที่ต้องติดตามต่อเนื่อง	 และส่วนที่สอง
เรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วน
ของโรงพยาบาล	 ในแง่ของสถานที่เรา		
ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ใน					
โรงพยาบาลบางสะพาน	 โดยดัดแปลง
มาจากหอผู้ป่วยชายเก่า	 รองรับผู้ป่วย
โรงพยาบาลสนามได้ทั้งหมด	 30	 ถึง	
40ราย	ซึ่งตอนนี้เราเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ไว้หมดแล้ว
	 	 “สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์	พยาบาลเจ้าหน้าที่
ต่างๆ	 ได้เตรียมเรื่องของความพร้อม	
เรื่องขององค์ความรู้ ในการป้องกัน	
เพราะโดยหลักการรับมือโรคระบาด			
ครั้งนี้ เราให้หลักการว่าจะต้องไม่มี 									
เจ้าหน้าที่ป่วย	 หรือได้รับเชื้อจากการ
สัมผัสผู้ป่วยโรคนี้โดยเด็ดขาด	 เพราะ	
เจ้าหน้าที่ที่ทำางานถือเป็นผู้เสียสละ
อย่างมากอยู่แล้วความเสี่ยงต่างๆ	
ต้องให้เกิดน้อยที่สุด	 และผมเองต้อง
ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยรับมือ
โรคระบาดในครั้งนี้และเชื่อว่าศึกครั้งนี้
เรายังต้องเผชิญต่ออย่างน้อยไปอีกหน่ึงปี
และต้องขอความร่วมมือในโอกาสครั้ง
หน้าอีกต่อไปนะครับ”

	 	 เปิดเผยว่า	 “สำาหรับตำาบลกำาเนิด
นพคณุถอืวา่เปน็ชมุชนทีอ่ยูก่นัหนาแนน่	
เพราะเปน็ทีต่ัง้ของสว่นราชการ	ทีว่า่การ
อำาเภอ		โรงพยาบาลบางสะพาน		และ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในประเทศไทย	ผมในฐานะส่วนท้องถิ่น
ได้รับคำาสั่งจากอำาเภอบางสะพาน	 ให้
กำานัน		ผู้ใหญ่		ส่วนท้องที่		หรือท้องถิ่น
คอื		อบต.	หรอืเทศบาล		ตัง้ดา่นคดักรอง
หรือด่านชุมชน	 เพื่อประชาชนสัมพันธ์
ให้ชุมชนใส่หน้ากาก	 วัดไข้	 และยำ้า
เตือนให้ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะ
ให้น้อยลง	 และอยู่กับบ้าน	 วันนี้มั่นใจ
และสบายใจมากขึ้นเยอะที่อำาเภอ
บางสะพานยังไม่มีผู้ป่วยจากโควิด	
เหตุผลคือทุกท่านทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือ	 ผมต้องขอบคุณส่วนราชการ	
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และนายอำาเภอ
บางสะพาน	รวมถงึบรษิทัหา้งรา้นเอกชน	
กลุ่มเหล็กสหวิริยา	 ที่ได้มอบอุปกรณ์
ทางการแพทย	์และปจัจยัตา่งๆ	เกีย่วกบั
การตั้งด่าน	 ผมขอฝากประชาสัมพันธ์
วา่โรคนีเ้ปน็โรคทีอ่นัตรายถงึชวีติ	ตดิตอ่
งา่ยและกำาลงัเขา้สูฤ่ดฝูนตอ้งระมดัระวงั
กันด้วยนะครับ”

	 	 บอกว่า	 “ภายใต้การนำาของท่าน
นายอำาเภอ	ท่านเลิศยศ	แย้มพราย	โดย
มอบนโยบายให้กำานันทั้ง	 7	 ตำาบลได้
หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันคัด
กรองในส่วนของประชาชนที่เดินทาง
มาจากต่างจังหวัดในตำาบลธงชัย	 และ
มีจำานวนประมาณ	 20	 รายที่มาจาก
มาเลเซีย	ตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อเราจึง
ทำาใบควบคุมแสดงให้รู้ว่าบุคคลเหล่าน้ัน
ปลอดเชื้อ	 และสามารถไปประกอบ
อาชีพตามปกติ	 ซึ่งล่าสุดได้ทำาป้าย

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบถึง
พิษภัยของโรคระบาดโควิด19	 ว่าเป็น
อย่างไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไร	ขอ
ขอบคณุหนว่ยงานทกุภาคสว่นทีร่ว่มมอื
กัน	 เราก็จะดำาเนินงานต่อเนื่องเต็มที่
จนกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้น

	 	 เป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง
บอกกว่า	 “พื้นฐานภารกิจของ	 อสม.			
โดยปกติก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่
อยู่แล้วจากครัวเรือนที่รับผิดชอบอยู่ถึง
สิบห้าครัวเรือน	เราดูแลกันอย่างทั่วถึง
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคต่างๆ	ดูแล
สุขภาพแนะนำาวิธีออกกำาลังกายต่างๆ	
แต่ในยามวิกฤตที่เกิดโรคระบาด	ณ	
ปัจจุบันนี้คือโควิด19	 เราต้องคัดกรอง
ดูแลเฝ้าระวังทุกตารางนิ้วในพื้นที่
ชุมชนในตำาบลในอำาเภอ	 แนะนำาให้
คนในชุมชนของเราดูแลตัวเอง	สวมใส่
หน้ากากอนามัยเวลาเราไปพื้นที่ที่คน
หนาแน่น	 ไปห้างสรรพสินค้าหรือไป
ซื้อของตามตลาด	 ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง	หมั่นล้างมือบ่อยๆ	ด้วย
เจลลา้งมอื	สบูห่รอืนำา้ยาฆา่เชือ้	กนิรอ้น	
ช้อนกลาง	 ล้างมือ	 สิ่งเหล่านี้สามารถ
ป้องกันโรคได้		
	 	 นอกจากนั้นต้องคัดกรองเฝ้าระวัง
คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ว่า
จะเปน็กรงุเทพมหานคร	พืน้ทีเ่สีย่งตา่งๆ	
ต้องคัดกรองทุกคน	 กักตัวทุกคนที่เข้า
พื้นที่	 14	วัน	และต้องรายงานผลทุกวัน	
เพือ่ไมใ่หน้ำาโรคมาระบาดในพืน้ทีช่มุชน
หรือในอำาเภอของเรา	และต้องดูแลกัน
ทุกวันจนกว่าจะครบ	 14	 วันสำาหรับผู้ที่
เดินทางมาจากต่างพื้นที่	ส่วนผู้ที่อาศัย
อยูใ่นชมุชนและจะเดนิทางไปทีอ่ืน่	อสม.
เราต้องไปแนะนำาวิธีต่างๆ	 การกักตัว	
การออกหนังสือรับรองเมื่อกลับมาแล้ว	
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำาเป็นและเป็นด่าน
หน้าที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในครัวเรือนของ
คนในชุมชนโดยแท้จริงอยากฝากบอก
กับพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องตระหนก
กบัโรคนีแ้ตใ่หต้ระหนกั	คดิถงึดแูลตวัเรา
เอง	ดแูลคนในครอบครวั	คนใกลช้ดิและ
ก็จะขยายวงกว้างเป็นชุมชนเป็นตำาบล
ของเรา	ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันผ่าน
วิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน”

นายเลิศยศ  แย้มพลาย
นายอำาเภอบางสะพาน

นายแพทย์เชิดชาย  ชยวัฑโฒ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน

กำานันวิเชียร  เกตุงาม
กำานันตำาบลกำาเนิดนพคุณ

กำานันสมหมาย  ปานทอง
กำานันตำาบลธงชัย

นายมานพ  ทองมา
ประธาน อสม. อ.บางสะพาน

SSI p.3.indd   1 4/29/20   21:11



ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  25634 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ,  นางสาวจันทนา  วงษวานิช  ,  นายมนินทร  อินทรพรหม  ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ประตูสเปรย         ตอจากหนา 1

วิกฤตคร้ังน้ีดวยการประดิษฐผลิตภัณฑนวัตกรรม
หลายๆ ตัว รวมถึง “THE C19 STERILIZATON 
GATE” หรือ ประตูทําลายเชื้อโรค สเปรยหมอก
ไฮโปคลอรัส  ทําลายเชื้อโควิด-19  และเชื้อโรค
อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของ
บุคลากรกอนที่จะเขาไปปฏิบัติงานในอาคาร
สถานที่ตางๆ ซึ่งเปนอีกมาตรการทางสังคมที่
มีประสิทธิภาพสูง ดังเชนมาตรการทางสังคม
ที่เราปฏิบัติกันอยูไมวาจะเปน การตรวจวัด
อุณหภูมิ การสวมใสหนากากอนามัย การหมั่น
ลางมือทําความสะอาด การเวนระยะหางทาง
สังคม การหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนแออัด หรือ
การทาํงานอยูบาน โดยหลกัการประตจูะทาํงาน
ดวยระบบอัตโนมัติ เมื่อยืนตรงบริเวณจุด
เซน็เซอรจะตรวจจบั พรอมฉดีพนละอองหมอก
ไฮโปคลอรสัขนาดเลก็กวา 7 ไมครอน เขาถงึทกุ
ซอกทกุมมุของรางกาย เพือ่ทาํลายเชือ้โควดิ-19 
ที่เกาะติดตามเสื้อผาและผิวหนัง 
  ดานนํา้ยาทีใ่ชในการฉดีพน บรษิทัไดเลอืก
นํ้ายาไฮโปคลอรัส ซึ่งเปนสารธรรมชาติที่มีอยู
ในเซลลเมด็เลอืดขาวของมนษุย นํา้ยาดงักลาว
มีประสิทธิภาพสามารถทําลายเชื้อโควิด-19   
เชือ้ไวรสัอืน่ๆ  และแบคทเีรยีไดถงึรอยละ  99.99  
ดังนั้น การฉีดพนบนรางกายจะปลอดภัยตอ
มนุษย ไมมีสารตกคาง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน พ.ค. 63

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
 หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วิศวกรไฟฟา (ระบบ Drive) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
 - วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร
  (ปฏิบัติงานสํานักงานใหญ กรุงเทพฯ) (2 อัตรา)

• โปรแกรมเมอร จํานวน 2 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานฝายผลิต  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

• ชางไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ไฟฟากําลัง

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณทํางาน 1 ป (1 อัตรา)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
  มีประสบการณดานระบบบําบัดนํ้าเสีย BOQ (1 อัตรา) 
 - วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา ประสบการณ 2 ปขึ้นไป 
  (ประจําสํานักงานใหญกรุงเทพฯ) (1 อัตรา)

• ชางเทคนิค  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

• ฝายพัฒนาธุรกิจ  (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
 สํานักงานใหญ)

วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ประสบการณอยางนอย 2 ป)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม (3 อัตรา)
 วุฒิม.6 - ปวช. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม (3 อัตรา)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาตรวิเคราะห
 โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี
• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกควบคุมคุณภาพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / วัสดุ (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต
  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคุณภาพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (2 อัตรา)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
• คนสวน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

เร็วๆ นี้  ไดเตรียม
มอบใหกับที่วาการ
อําเภอบางสะพาน
ไวใชงานพรอมชุด
นํ้ายา มูลคารวม 
150,000 บาท เพื่อ

ความปลอดภัยของเจาหนาที่และผูมาติดตอ

ราชการ ในการปองกนัและหยดุการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19

  บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

ดําเนินธุรกิจใหบริการดานวิศวกรรมและซอม

บํารุง สําหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญไดแก 

งานผลิตและซอมบํารุงเครื่องกล ไฮดรอลิก 

ไฟฟา งานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม งาน

ไมทําลายเสื้อผา กระเปา เครื่องหนัง เครื่อง
ประดับ  และอุปกรณตาง ๆ   ทั้งนี้ประตูสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนนํ้ายาไดหลากหลายชนิดให
เหมาะสมกับการทําลายตามแตละประเภท
ของเชื้อโรคที่มีอยูในปจจุบันและจะเกิดใหม 
ในอนาคตไดอีกดวย  นํ้ายา 1 ถัง  มีขนาดตั้งแต
20 - 50 ลิตร สามารถฉีดพนไดต้ังแต 2,000 - 5,000
คน ตอถัง โดยคุณภาพของปมมีประสิทธิภาพ
สูง ทนทาน และเสียงเงียบ 
  นายกิตติศักดิ์  ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา 
โครงสรางของประตูติดตั้งงาย เคลื่อนยาย
สะดวกรวดเร็ว สามารถปรับขนาดรูปแบบ หรือ
เลอืกสใีหเขากบัฮวงจุยแตละสาํนกังาน อาคาร
สถานที่ โรงงานได ปจจุบัน WCE ไดรับคําสั่ง
ซื้อติดตั้งและใชงานไปแลว 10 กวาตัว และ

ประกอบโครงสรางโลหะเหล็ก งานบริหาร
โครงการ EPC  ที่ตองใชความรูความชํานาญ
เฉพาะทาง โดย  เฉพาะการผลิต การซอมบํารุง
เครือ่งจกัรซึง่มคีวามหลากหลายทางเทคโนโลย ี
และดวยวสิยัทศันบรษิทัมเีปาหมายอยางมุงมัน่
ทีจ่ะดาํเนนิการใหเปนศูนยวศิวกรรมชัน้นาํของ
ประเทศเทียบเทาสากล เพื่อรองรับและตอบ
สนองตออุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยีการ
ผลิตขั้นสูง
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