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เดินหนา#SaveBangsaphan
รัฐ - กลุสนัมบสนุเหล็
ก
ปชช.ป
อ
งโควิ
ด
นเวชภัณฑ-แผนเพิม่ หองความดันลบ
SSI ห่วงใยสวล. ผอ.เชิดชายชวนพีน่ อ งบางสะพานรับวัคซีน
ชุมชน - โรงงาน
ยกการดจัดการ
ขยะหนากากอนามัย
ห่วงใยสิง่ แวดล้อมชุมชนบางสะพานพนักงานปลอดภัยโควิด เอสเอสไอ
(โรงงานบางสะพาน) บริหารจัดการ
ขยะทีเ่ ป็นหน้ากากอนามัยทีใ่ ช้แล้ว
ด้วยการกำาหนดจุดทิ้ง “หน้ากาก
อนามัย” จำานวน 3 จุด (ห้องพยาบาล
บริเวณทางเข้า-ออก ป้อมรักษาความ
ปลอดภัย) ผู้บริหารเผย รณรงค์ให้
พนักงานใช้หน้ากากผ้าได้ ช่วยลด
ปริมาณขยะหน้ากากอนามัย ลด
ภาระของ ระบบเก็ บ ขนและกำ า จั ด
ขยะติดเชื้อได้
อ่านต่อ น.3

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ยังน่า
เป็ น ห่ ว ง ประจวบฯป่ ว ยสะสมกว่ า
1,500 รายแล้ว ในขณะที่พบคลัสเตอร์
ใหม่ในจังหวัดเพิ่มเติม บางสะพานยัง
คงมาตรการเข้มพร้อมตัง้ ด่านตรวจตรา
คัดกรองบุคคลเสี่ยง ภาครัฐ-ราษฎร์เอกชนเดินหน้า SaveBangsaphan เต็มที่
กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI TCRSS WCE
TCS BSBM) ดูแลพนักงานเข้มข้น พร้อม
สนับสนุนเวชภัณฑ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ
หน้ากาก โรงพยาบาล-ชุมชน-โรงเรียน
จับมือโรงพยาบาล และซัพพลายเออร์
สร้างห้องความดันลบห้องที่สามให้
โรงพยาบาล ส่วนบริษัทห้างร้านและ
ประชาชน นำ้าใจไหลหลั่งสู่โรงพยาบาล
ผอ. เชิดชายยำา้ เชิญชวนคนบางสะพาน
ฉีดวัคซีน ล่าสุดมีขา่ วดีผปู้ ว่ ยบางสะพาน
23 คนรั ก ษาหายหมดแล้ ว และไม่ มี
ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม
อ่านต่อ น.2

X เพือ่ ชุมชนบางสะพานปลอดภัย “กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า” มอบเครือ่ งวัดอุณหภูมิ

อินฟราเรด 71 หมู่บ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI, TCRSS, TCS, BSBM, WCE) เดินหน้าสนับสนุน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
ให้แก่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำาเภอบางสะพานผ่านผู้นำาชุมชน 71 หมู่บ้าน 7 ตำาบลในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน
ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพือ่ ร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่บางสะพาน
ให้ได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
รับมอบ ณ หอประชุมอำาเภอบางสะพาน

SSIอบรมจป.พนักงานโรงงาน100% มุง เปาอุบตั เิ หตุขน้ั หยุดงานเปนศูนย
ทวนสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทำ า งาน SSI มุ่ ง เป้ า อุ บั ติ เ หตุ ขั้ น หยุ ด งาน
เป็นศูนย์ “เอสเอสไอ” (โรงงานบางสะพาน)
โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอสเอสไอ

ร่วมกับสำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย จัดอบรมจป.พนักงานระดับบังคับ
บัญชา เพือ่ ทบทวนความรูด้ า้ นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสอดคล้องตาม
เป้าหมายของปี 2564 ของโรงงาน ผูบ้ ริหารฯ
เผย การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม อ่านต่อ น.4

น.3

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศ
ไทย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มียอดผู้ป่วยสะสม
106,576 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 61,768 ราย และ
ยอดผู้เสียชีวิต 712 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)   
ส่วนพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดผู้ป่วยสะสม
1,596 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 318 ราย ผู้ป่วยรักษา
หาย 1,274 ราย และมีจำ�นวนผู้เสียชีวิต 4 ราย
ขณะที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
ระลอกใหม่ อำ�เภอบางสะพาน มีรายงานผู้ติดเชื้อใน
พื้นที่ โดยอัตราผู้ป่วยยืนยันสะสม 23 ราย  ผู้ป่วยอยู่
ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ จำ�นวน 61 ราย ผลไม่พบ
เชื้อ 776 ราย รวมยอดสะสมตรวจ  จำ�นวนทั้งสิ้น  860
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
นายพั ล ลภ สิ ง หเสนี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ      
โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ไ ด้ อ อกคำ � สั่ ง ให้
หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการทำ�งานทีบ่ า้ น
Work from Home อย่างเต็มรูปแบบช่วงหลังเทศกาล
สงกรานต์ และขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน
ร่วมมือจัดรูปแบบการทำ�งานดังกล่าว อย่างน้อย 2
สัปดาห์ โดยในเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อช่วย
ลดและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทและความ
ปลอดภัยของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกัน โดย
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการของรั ฐ บาล
และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข การติดตาม
สอบสวนโรค รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่าในส่วนของอำ�เภอบางสะพานนั้น นับตั้งแต่เกิด
สถานการณ์โรคระบาดระลอกใหม่นั้น อำ�เภอบางสะพานมีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด19 ในพืน้ ทีข่ องอำ�เภอบางสะพานอย่าง  
เข้มข้น ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และพยายามเฝ้า
ระวังกันอย่างต่อเนื่องตามประกาศของรัฐบาล โดย
อำ�เภอและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงประชาสัมพันธ์
ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังป้องกันตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่
4 ประเด็นหลัก คือ
1. ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนหมั่นตรวจ
อุณหภูมิร่างกายตนเองอยู่เสมอ
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
3. หมั่นล้างมือด้วยนํ้าและเจลแอลกอฮอล์
4. เว้นระยะห่างทางสังคม  ซงึ่ ปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ด้านสาธารณสุข และได้ชแ้ี จงประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
ด้านผูน้ �ำ ไม่วา่ จะเป็นกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ นหรือทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน สำ�หรับ
พีน่ อ้ งประชาชนตระหนักและให้ความสำ�คัญในเรือ่ งนี้
มาก รวมถึงให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี และช่วยกัน
ระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อมีประชาชนจากต่างพื้นที่
เข้ามาในพืน้ ทีข่ องบางสะพาน พร้อมเชิญชวนประชาชน
ลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพือ่ เสริม
สร้างภูมคิ มุ้ กัน ลดความรุนแรงของอาการป่วย รวมถึง

ลดการสูญเสียจากโรคระบาดอีกด้วย
นอกจากปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำ�หนดไว้
อย่า งเคร่ง ครั ด ยั ง ได้ บู ร ณาการของฝ่ า ยปกครอง
และตำ�รวจรวมทั้งกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการจัดตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัดหรือด่านชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 ตำ�บล
10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทั้งฝ่าย
ปกครอง ตำ�รวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอาสา
สมัคร ชรบ. อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่สารธารณสุข ช่วย
กันตัง้ ด่านคัดกรองและจุดตรวจชุมชนเพือ่ ดูแลพีน่ อ้ ง
ประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

ภาครัฐ-ราษฎร์ เดินหน้า SaveBangsaphan
สำ � หรั บ ความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ -เอกชนพร้ อ ม
ประชาชนในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพานเดินหน้าโครงการ
ความร่วมมือ #SaveBangsaphan ปฏิบัติการสนับสนุน
เพื่ อ ลดภาระให้ แ พทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์             
เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ท�ำ งานด้านสาธารณสุขได้อย่าง
เต็มที่ โดยในส่วนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งประกอบ
ด้วย SSI TCRSS WCE TCS BSBM นั้น นอกจากจะ
ร่วมประชุมหารือกับ ศบค.อำ�เภอบางสะพาน เพื่อ
นำ�มาตรการต่างๆ ไปดำ�เนินการของกลุ่มบริษัทให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของราชการและยั ง ได้ ร่ ว ม
สนั บสนุ น อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ ต่ า งๆ ให้ กั บ โรงพยาบาล สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดรวม
71 หมู่ บ้ า น และโรงเรี ย นต่ า งๆ ในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพาน เพือ่ ตรวจคัดกรองในพืน้ ที่ หน้ากากกรอง
อนุภาคชนิดใช้ครั้งเดียว และหน้ากากอนามัย N95
สนับสนุนหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์โรงเรียน
มอบหน้ากากเฟซชิลด์และอาหารจำ�นวนหนึง่ บริเวณ
ด่านตรวจคัดกรองชุมชน  และล่าสุดได้ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลบางสะพานจัดทำ�โครงการสร้างห้อง
ความดันลบห้องทีส่ าม ณ อาคารใหม่ของโรงพยาบาล
โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ขาย
(ซัพพลายเออร์) ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกด้วย ห้อง
ความดันลบดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการจัดซือ้ จัดจ้างก่อน
ดำ�เนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม

นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการร้านค้าและประชาชน
ในพืน้ ทีร่ ว่ มแบ่งปันสิง่ ของ เครือ่ งอุปโภคบริโภคต่างๆ
ให้กับโรงพยาบาลและห่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย
เช่น อาทิ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ สภากาชาดไทย สนับสนุนชุดธารนํา้ ใจ ช่วยภัย
COVID-19 ชมรมฟุตบอล เฮฮา สปอร์ต มอบเตียง 2 เตียง
ให้โรงพยาบาลบางสะพาน ร้าน Monkey cafe มอบ
อาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าบริเวณ
จุดตรวจคัดกรองชุมชน และร้านสวีทโฮม เบเกอรี่ มอบ
ขนมปังกับเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลบางสะพาน เป็นต้น

    นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ  ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลบางสะพาน ให้สัมภาษณ์ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอว่า “ถึงแม้สถานการณ์ของบางสะพาน
บ้านเราตอนนี้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์โดย
ภาพรวมของทั้งประเทศยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น
เพื่อลดการระบาดของโรค ขอให้ประชาชนยึดหลัก
ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด คือ การเว้นระยะห่าง
1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด งดการรวมกลุ่ม
เพราะเราไม่รู้เลยว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับเราจะเป็น
พาหะของโรคหรือไม่หรือมีโรคโดยที่ไม่มีอาการหรือ
ไม่ รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบูห่ รือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ยๆ
เพราะถึงแม้จะมีการกระจายวัคซีนไปบ้างแล้วแต่กย็ งั
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่”
“ทัง้ นี้ ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน
โควิด-19 ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กลุม่ เป้าหมายระยะนี้ คือ ผูส้ งู อายุ 60 ปี
ขึน้ ไป และผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง 7 กลุม่ โรค (โรคทางเดินหายใจ
เรือ้ รังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรือ้ รัง
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการ
รักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน) (ฉีดวัคซีนแอสตร้า
เซนเนก้า) โดยจะฉีดวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 โดย
แบ่งเป็น 3 สถานที่ คือ 1) โรงพยาบาลบางสะพาน
ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (อาคารหลังใหม่)
(สำ�หรับประชาชนตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ พงศ์ประศาสน์

กลุ่มเหล็กสหวิริยาติดอาวุธนักรบชุดกาวน์ มอบ
หน้ า กากอนามั ย N95 รพ.บางสะพาน    กลุ่ ม เหล็ ก

X
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สหวิริยา โดยคณะทำ�งานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ร่วมส่งกำ�ลังใจและ
ความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน ผู้เปรียบ
เสมือน “นักรบชุดกาวน์” ด่านหน้าในอำ�เภอบางสะพานที่ต้องรับมือใน
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบหน้ากาก
อนามัย N95 เพือ่ ใช้ในการยับยัง้ การแพร่กระจายของเชือ้ โรค ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชือ้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
บางสะพาน ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan โดยมี นายแพทย์เชิดชาย
ชยวัฑโฒ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผูร้ บั มอบ ณ ตึกผูป้ ว่ ย
นอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน

และแม่รำ�พึง) 2) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำ�บล
ร่อนทอง (ประชาชนตำ�บลร่อนทอง ทองมงคล) และ
3) อาคารอเนกประสงค์ เ ทศบาลตำ � บลบ้ า นกรู ด
(ประชาชนตำ�บลธงชัย ชัยเกษม)
ระยะที่ 2 สำ�หรับประชาชนทั่วไปจะฉีดในช่วง
หลังเดือน กรกฎาคม 2564 (ฉีดวัคซีนซิโนแวค) ขอให้
มาฉีดวัคซีนเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเองและประโยชน์
ต่อภาพรวมทำ�ให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” และลดการ
ระบาดของโรคได้ในที่สุด” นพ.เชิดชายกล่าว
กลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้มมาตรการป้องโควิด-19
นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) ให้
สัมภาษณ์ว่า “บริษัทฯ เห็นถึงความเดือดร้อนและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำ�นวนมากทั่วประเทศ
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเป็นส่วนหนึ่งช่วย
แบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนนั้นให้เบาลง โดย
สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และ
ด่านตรวจชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  และประชาชน  ให้กับผู้ที่เดือดร้อน อีกทั้ง
เดินหน้าโครงการความร่วมมือ SaveBangsaphan เพื่อ
ป้องกันพี่น้องบางสะพานปลอดภัย และมีช่องทาง
สื่อสารรณรงค์ผ่านเฟสบุคกลุ่มสาธารณะ #SaveBangsaphan ใช้สื่อสารข้อมูล ความรู้และรายงาน
สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันในอำ�เภอบางสะพาน
รวมถึงเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวและประสาน
ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะ
ชนอีกทางหนึ่ง หากเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สิ่ง
สำ�คัญคือความร่วมมือของพวกเราทุกคนครับ”
ด้าน นายจิร โชตินชุ ติ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (สำ�นักงานกรุงเทพฯ) กล่าว
ว่า “การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทุก
ภาคส่วนได้รับผลกระทบจำ�นวนมาก ผู้ประกอบการ
ร้านค้า เจ้าของกิจการ รวมถึงประชาชน ได้รับความ
เดือดร้อนและผลกระทบจากวิกฤตอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อ
ช่วยแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนนั้นให้เบาลง
บริษัทฯ ได้จัดทำ�โครงการตู้ “ปันสุข ปันนํ้าใจ #2”
พร้อมของอุปโภคบริโภค ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานีตำ�รวจยานนาวา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป้อมจราจร
แยกสาธร สถานี BTS สุรศักดิ์ ให้กับผู้ที่เดือดร้อน
สามารถนำ�สิ่งของเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัวได้ครับ”
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยายัง
ปฏิบัติการคุมเข้มรับมือ Covid-19 ทั้ง 8 มาตรการของ
กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การตั้ ง ศู น ย์
บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิด-19
มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อ-พนักงาน 100% มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม-ใส่หน้ากากอนามัย จัดทำ�
ความสะอาด-ฆ่าเชื้อสำ�นักงานและรถรับส่งพนักงาน
งดให้พนักงานเดินทางไปยังพืน้ ทีเ่ สีย่ งทุกกรณี  หากเกิด
กรณีเสี่ยงให้พนักงานหยุดเฝ้าระวัง 14 วัน งดการจัด
กิจกรรมทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก และปฏิบตั ติ าม
มาตรการกรมควบคุมโรคอย่างเคร่ดครัดแล้ว กลุม่ เหล็ก
สหวิรยิ ายังได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยประกาศ
มาตรการ Work Form Home ให้พนักงานทำ�งานจากทีบ่ า้ น
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ด้วยการลดการเคลื่อนย้ายของพนักงาน
จากการเดินทางและปฎิสัมพันธ์ของพนักงานภายใน
องค์กร ซึ่งคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ
อนามัยของพนักงานเป็นสำ�คัญ สำ�หรับสำ�นักงาน
กรุงเทพฯกำ�หนดให้เริ่มปฏิบัติงานจากบ้านตั้งแต่     
วันที่ 9 เมษายน และสำ�นักงานบางสะพานเริ่มตั้งแต่
วันที่ 19 เมษายนเป็นต้นไป ทั้งนี้แนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานจากที่บ้านจะประเมินตามลักษณะการ
ปฎิบตั งิ าน ซึง่ กลุม่ พนักงานทีท่ �ำ งานจากทีบ่ า้ นสามารถ
สือ่ สารผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถประชุม พูดคุย
และแชร์ขอ้ มูลผ่าน MS Teams ส่งผลให้ไม่กระทบการ
ปฎิบัติงานและช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้อีกด้วย
และเป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ที่ผ่านมา อำ�เภอบางสะพานไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการรักษาหายทั้งหมด
23 ราย มีอัตราผู้ป่วยยืนยันเป็นศูนย์

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3
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ห่วงใย สวล.
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ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ
แม้ ว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารออก
มาตรการต่างๆ เพื่อการควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทีก่ ระจายเป็นวงกว้าง
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าว สิง่ ทีท่ กุ คน
ต้องมีไว้สาำ หรับป้อง
กันตนเองและขาด
ไม่ได้คือหน้ากาก
อนามั ย และนั่ น
หมายความว่าใน
แต่ ล ะวั น ปริ ม าณ
ข ย ะ ที่ เ กิ ด จ า ก
หน้ า กากอนามั ย
ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมี
จำานวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน และที่สำาคัญ
คือหน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อ หาก
ทิ้งและกำาจัดไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนรอบข้างได้
ในส่วนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
(โรงงานบางสะพาน) ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งดำาเนินธุรกิจในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีการบริหารจัดการ
ขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อ
ความปลอดภัยต่อพนักงาน ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ซึง่ โรงงานได้กาำ หนดจุดทิง้ “หน้ากาก
อนามัย” ที่กำาหนดจุดแยกจากขยะอื่นไว้
ชัดเจน มีภาชนะรองรับสีแดงและติดป้าย
เฉพาะ อาทิ ห้องพยาบาล บริเวณทาง

เข้า-ออก ป้อมรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
โดยกำาหนดวิธีการจัดการดังนี้
1. แยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะ
มู ล ฝอยประเภทอื่ น เนื่ อ งจากหน้ า กาก
อนามัยเป็นขยะติดเชื้อ
2. พับหน้ากากส่วนทีส่ มั ผัสกับใบหน้าเข้า
ด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากนำ้ามูก
หรือนำ้าลายแพร่กระจาย
3. หลังทิ้งแล้ว ควรล้างมือด้วยนำ้ากับสบู่
หรือเจลล้างมือทุกครัง้ เพือ่ สุขภาพอนามัย
ที่ดีของผู้ส่วมใส่

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ เล่าว่า
“เราออกมาตรการคุมเข้มรับมือ Covid-19
มาทั้งหมด 8 มาตรการ เพื่อป้องกันการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ซึ่ ง
ประกอบด้วย การตั้งศูนย์บริหารจัดการ
และประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ โควิ ด -19
มาตรการคัดกรองผูต้ ดิ ต่อ-พนักงาน 100%
มาตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม-ใส่
หน้ากากอนามัย จัดทำาความสะอาด-ฆ่า
เชื้อสำานักงานและรถรับส่งพนักงาน งดให้
พนักงานเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี
หากเกิ ด กรณี เ สี่ ย งให้ พ นั ก งานหยุ ด เฝ้ า
ระวัง 14 วัน งดการจัดกิจกรรมทีม่ ผี เู้ ข้าร่วม
เป็นจำานวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการ
กรมควบคุ ม โรคอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง

โลกปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดย
มุงเนนการบริโภคมากขึ้นและจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
โลก ยิ่งกอใหเกิดภาวการณบริโภคสินคาสิ้นเปลืองมากขึ้นตามไปดวย
ซึ่งการที่จะตอบสนองตอความตองการดังกลาว ทําใหมีการผลิต
ผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดในปริมาณที่มาก โดยผลิตภัณฑแตละชิ้น
ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ดังนัน้ หากการผลิตเกิดขึน้
โดยไมคํานึงถึงปริมาณที่จํากัดของทรัพยากร ก็จะสงผลกระทบ
รายแรงตอสิ่งแวดลอมได เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเกิดมลภาวะตางๆ เปนตน
ในสวนของแรงขับเคลือ่ นภายในประเทศ ดานนโยบายการจัดซือ้
จัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในประเทศไทยไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งใหความสําคัญใน
การพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต และใหความ
สําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนวัตถุดิบพื้นฐาน
ในการผลิต โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับทิศทางของกระแสโลก มีสาระสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดานภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม นับวามีบทบาทสําคัญ
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติสาํ หรับการผลิตและการใหบริการ อีกทัง้
ยังเปนผูบริโภคผลิตภัณฑและสินคา ซึ่งในแตละปภาคเอกชนไดใชเงิน
จํานวนมหาศาลในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ หากมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อใหคํานึงถึงการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ก็จะกอใหเกิดการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
อยางเปนรูปธรรม
หากภาคเอกชนดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในองคกร นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิต
และลดรายจายดานการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นแลว ยังเปนการชวย
สงเสริมภาพลักษณทดี่ ใี หแกองคกรในการมีสว นรวมชวยลดผลกระทบ
ปญหาสิง่ แวดลอมและการผลิตสินคาทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมอีกดวย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ก็เชนเดียวกัน เรามุงสงเสริมใหเกิดการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อใหกระทบ

ความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ โดยประกาศ
มาตรการ Work Form Home ให้พนักงาน
ทำางานจากที่บ้านอีกด้วย”
“เรื่องสำาคัญอีกเรื่องคือการบริหาร
จัดการขยะ “หน้ากากอนามัย” ในภาวะ
สถานการณ์โควิด-19 นี้ โดยโรงงานเอสเอสไอได้สื่อสารให้กับพนักงานได้ทราบ
อย่างทั่วถึง ถึงวิธีการจัดการที่ถูกต้องใน
ทุ ก ช่ อ งทาง ไม่ ว่ า จะเป็ น โซเชี ย ลมี เ ดี ย
ประกาศภายใน การทำาคลิปวิดโิ อสร้างความ
เข้าใจพนักงาน ซึ่งนับว่าเป็นการทำางาน
ร่วมกันของหลายฝ่าย
ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารโรงงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยครับ”
“เรารณรงค์ ใ ห้
พนักงานใช้หน้ากาก
ผ้าที่สามารถใช้ซำ้าได้
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
ขยะหน้ากากอนามัย รวมถึงลดภาระของ
ระบบเก็บขนและกำาจัดขยะติดเชื้อได้ด้วย”
นายมนินทร์ กล่าว
ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจัด
ได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับ
การกำ า จั ด อย่ า งถู ก วิ ธี เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลก
ระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ใช้
แล้วปนเปอนด้วยเสมหะ นำ้าลาย นำ้ามูก
ของบุคคลผู้ใช้หรือผู้เป็นพาหะนำาโรคได้
ดั ง นั้ น โรงงานจะแยกจั ด การไม่ ป ะปน
กับขยะประเภทอื่น ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ ถุงขยะ
“หน้ากาก” จะถูกจัดการโดยมัดปิดปากถุง
ให้แน่นรวบรวมและขนส่งนำาไปกำาจัดอย่าง
ถูกวิธีที่โรงพยาบาลบางสะพานต่อไป

กับสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และสอดคลองกับเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) องคการ
สหประชาชาติ ในขอที่ 12 คือ รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่
ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) โดยดําเนิน
นโยบายการจัดซือ้ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม หรือ Green Procurement
อยางตอเนื่อง ดวยการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการที่อยูในรายการ
วัสดุตามขอกําหนดของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ในป 2564 นี้เอสเอสไอไดจัดซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับวัสดุและอุปกรณทอี่ ยูใ นกลุม ผลิตภัณฑตามขอกําหนด
ของสถาบันสิง่ แวดลอมไทยแลว 8 กลุม ผลิตภัณฑ ประกอบดวย 1. กลุม
ผลิตภัณฑสี 2. กลุม ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาด 3. กลุม ผลิตภัณฑไฟฟา
4. กลุมผลิตภัณฑกระดาษอนามัย 5. กลุมผลิตภัณฑลบคําผิด 6.กลุม
ผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร 7. กลุมผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว
8.กลุมผลิตภัณฑกอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า คิดเปนมูลคารวม
228,257บาท และมีแผนสนับสนุนกลุมผูใหบริการดานการประหยัด
พลังงานเพิ่มเติมจํานวน 3 โครงการ คือ โครงการเปลี่ยนชนิด Air
Blower จาก Root Air Blower เปน Centrifugal Air Blower ใชสําหรับ
กระบวนการลางทรายกรองระบบบําบัดนํา้ และโครงการปรับปรุงระบบ
Cooling เตาเผา No.1 รวมถึง โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอื่นๆ
เชน โครงการเปลีย่ นหลอด LED 500W ทดแทน Spotlight HID 1000 W
ทั้งนี้ หากตองการทราบวาสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอมมีอะไรบาง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดพฒ
ั นาแอปพลิเคชัน “แอปเดียวเขียวทัว่
ไทย (Green Card Application)” เพื่อนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
มาเปนชองทางในการสงเสริมการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแหลงขอมูลคนหาสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนเครื่องมือผลักดันใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรม รานคา และโรงแรมมีการดําเนินการและพัฒนาสินคา
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ที่มาข้อมูล:
1. คูม่ อื การจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ปนมิตรต่อสิง่ แวดล้อมภาคเอกชนองคกรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเว็บไซต http://www.tei.or.th/tbcsd
2. สํานักจัดซื้อกลุ่ม กลุ่มเหล็กสหวิริยา

SSI Steel Construction
Virtual Forum 2021
กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก SSI Steel
Construction Virtual Forum 2021 ซึ่งปีนี้มาในธีม The Rise of Steel
Construction After Covid-19 Pandemic
Theme ของงานแบ่งออกเปน 3 วัน ดังนี้
Day 1 - Theme: Innovation and Research in Steel Construction
- เนือ้ หาเกีย่ วข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเหล็ก เช่น การนำาเสาเหล็กมาใช้กับระบบ
พืน้ post-tension รวมถึงผลการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร นอกจาก
นี้ยังมีการแข่งขันรอบ Best of The Best Senior Project Award จาก
น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SSI4YE 2020
Day 2 - Theme: New Normal Steel Building Construction
- เนื้อหาเน้นไปที่งานก่อสร้างอาคารที่ใช้โครงสร้างเหล็กในการ
ก่อสร้างในยุคนิวนอมอล (New normal) ที่ต้องการ ความโปร่ง
โล่ง ไม่แออัด อันสะท้อนระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด (Optimum
distancing) โดย โครงสร้างเหล็กเข้าไปช่วยเพิ่มพื้นที่ (Space) ให้
กับผูใ้ ช้โครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างจำาเป็นต้องตอบโจทย์ให้กบั
ผู้ก่อสร้างอาคาร ในยุค New Normal โดยเป็นงานก่อสร้างที่ใช้คน
น้อย ไม่เกิดความแออัดในสถานทีง่ านก่อสร้าง ช่วยลดมลพิษจาก
PM 2.5 (รถขนส่ง รถติดจากการปิดการจราจรทีย่ าวนาน) และ PM 10
(ฝุน่ ขนาดใหญ่ จากโครงสร้างงานคอนกรีต (Concrete construction)
ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ทีใ่ ช้เวลาเพียง 15 วัน
Day 3 - Theme: New Normal Steel Infrastructure
- เนื้อหาทั้งหมดจะพูดถึงการอัพเดทโครงการก่อสร้างสะพานที่
กำาลังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างและการตรวจสอบและซ่อม
บำารุง เช่น สะพานข้ามแม่นาำ้ น่าน จ.พิษณุโลก และสะพานนวลฉวี
จ.นนทบุรี อีกทั้งจะมีการนำาเสนองานก่อสร้างสะพานโครงสร้าง
เหล็ก (Steel arch bridge) ข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี
การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
สามารถเริม่ ลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://construction-forum.ssi-steel.com/
ราคาค่าสมัคร
Early Bird - 499 บาท
Regular Price - 799 บาท
Pre-Event Price - 999 บาท
สิทธิพิเศษสำาหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมงานสัมมนา ลดราคาค่า
ลงทะเบียน 50% แบบอัตโนมัติไปเลย
ทั้งนี้ งานสัมมนาจะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2564
(วันและเวลาจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง)
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทาง inbox:
m.me/welovesteelconstruction หรือติดตามได้ทางเว็บไซต์ https://
construction-forum.ssi-steel.com/?page_id=1058 ได้แล้ววันนี้

4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
SSI อบรม

ประจำ�วันที่ 1 มิถุน�ยน 2564

ต่อจากหน้า 1

ในการทำางาน เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบตั เิ หตุ
และการเจ็บป่วยจากการทำางานในองค์กร
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานว่ า บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (โรงงาน
บางสะพาน) โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอสเอสไอ ร่วมกับสำานักจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย จัดอบรมเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทำางาน (จป.) ให้กับพนักงาน
ระดับบังคับบัญชา เพือ่ ทบทวนหลักสูตรความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การทำางาน ตลอดจนเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ในข้อบังคับตามกฎระเบียบความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ เพือ่
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย สอดคล้องตามเป้าหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของปี 2564
นายมนิ น ทร์ อิ น ทร์ พ รหม ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด(มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ กล่าวถึงนโยบายการจั ด อบรม
ทบทวนหลั ก สู ต รความปลอดภั ย อาชี ว
อนามัย และสิ่งแวดล้อ มในการทำ า งานให้
กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายซึ่ ง เป็ น พนั ก งานระดั บ
บังคับบัญชาที่เข้ามาปฎิบัติงานก่อนปี พ.ศ.
2561 ซึ่งการจัดอบรมนี้ให้กับกลุ่มพนักงาน
ดังกล่าวเพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู้
การปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงือ่ นไขการฝกอบรมผูบ้ ริหาร หัวหน้างานและ
ลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ตาม พรบ.
ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 การเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมทั้งให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯ ที่ สำ า คั ญ คื อ
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย สอดคล้องตามเป้าหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของปี 2564
ของโรงงานที่มีเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บ
ถึงขัน้ หยุดงานและโรคจากการทำางานเท่ากับ
ศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุเพลิงไหม้
“การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เป็น
ส่วนสำาคัญในการลดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่วย
จากการทำางานในองค์กร” นายมนินทร์ กล่าว
“ผูส้ อื่ ข่าว” รายงานเพิม่ เติมว่า สำาหรับ
การจัดอบรมในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเอสเอสไอ ร่วมกับสำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดอบรมทบทวน
ความรูห้ ลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในการทำางาน ซึง่ เป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องระยะเวลา 3 วัน โดยกลุ่มเป้าหมาย

และสวมแมสตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องอบรม และ
ในขณะนี้ทางเอสเอสไอได้มีมาตรการ Work Form
Home ให้พนักงานทำางานจากทีบ่ า้ น เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจจะ
มีการปรับรูปแบบการอบรมผ่าน MS Teams ต่อไป
สำาหรับในปี 2563 บริษัทมีค่าอัตราความถี่การ
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน
เท่ากับ 0 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สำาหรับภาพรวมของกลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ า มีคา่ LTIFR อยูท่ ่ี 0.14 ซึง่ ลดลงจากปีทแ่ี ล้ว
เดิมอยู่ที่ 0.77 และเป็นสถิติของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ดี
ทีส่ ดุ ในรอบ 10 ปี เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ได้สนับสนุนรณรงค์
การลดอุบตั เิ หตุในการทำางาน และการปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยในการทำางานอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งทำาให้สถิตภิ าพรวมของ
กลุม่ เหล็กสหวิริยาที่ดีขึ้น โดยในปี 2564 กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะดำาเนินการวาง
แผนงานด้านความปลอดภัย มาตรการต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหา และลดอุบตั เิ หตุ
จากการทำางานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมการวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัยให้กบั พนักงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดมาตรการให้รางวัลและลงโทษ
ตามแผนขับเคลือ่ นด้านความปลอดภัย พร้อมกำาหนด KPI เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงาน
ตระหนักในการให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางานมากขึน้ เป็นต้น

เป็นพนักงานในตำาแหน่งหัวหน้างาน พนักงาน
ปฏิบัติการและพนักงานใหม่ โดยแบ่งการ
บรรยายและทบทวนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
3. สาระสำาคัญของกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
และการนำากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
4. ข้อบังคับด้วยขั้นตอนการพิจารณาโทษ
ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ทางวินัย
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางานกลุ่มเหล็กสหวิริยา
5. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
บริษัท
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
6. คู่มือข้อบังคับของบริษัทฯที่พนักงานจะ
0.00
0.00
SSI
0.31
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
0.00
0.00
0.00
TCRSS
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องผ่านแบบ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจหลังการอบรม และ
2.58
0.48
1.86
WCE
จะต้องได้รบั คะแนนไม่ตา่ำ กว่าร้อยละ 70 ถึงจะ
0.00
0.00
0.00
PPC
ผ่านเกณฑ์การอบรมในครั้งนี้ และการอบรม
ในครัง้ นีเ้ อสเอสไอได้ดาำ เนินตามมาตรการคุม
0.77
0.14
0.56
SSI Group
เข้มเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
อย่างเคร่ดครัด โดยจะมีการวัดอุณหภูมิของ LTIFR = (จํานวนรายทีบ่ าดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานหนึง่ วันขึน้ ไป x 1,000,000)/ชัว่ โมงการทํางานทัง้ หมด
ผูเ้ ข้าอบรมทุกท่าน นัง่ อบรมแบบเว้นระยะห่าง * ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน มิ.ย. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคณ
ุ ภาพ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
เคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

- วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ มีประสบการณดา นการทดสอบคุณภาพ
เหล็ก อยางนอย 5 ป

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ผูจ ดั การสวนหองแลปและทดสอบผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 4 อัตรา

วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)

• พนักงานควบคุมปนจั่น / เครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ปวช. - ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เครือ่ งกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชือ่ ม อิเล็กทรอนิกส

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
(มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของ
เรือเดินในประเทศ)

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผาน
การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• หัวหนางานจัดซื้อ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือบริหารธุรกิจ (มีประสบการณ
จัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป จัดซื้อตางประเทศ และจัดซื้อทั่วไป 5 ป)

• วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณอยางนอย 1-3 ป (มีใบประกอบวิชาชีพ)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่
• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณจะ
• วิศวกรฝายผลิต จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พิจารณาเปนพิเศษ)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
หมายเหตุ
1. ทุกตําแหน่งผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผ่านการคัดเลือก ได้แก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

ทํางาน (ถ้ามี) การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ต่ละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจ้างเหมา ติดต่อ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แม่รําพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอ่าวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
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ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซำา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

