GC และ GCM รวมกับพันธมิตร คูคาผูประกอบการ
พลาสติก 84 ราย มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ
พลาสติกแบบครบวงจรชวยผูปวยโควิด-19 ใหกับ
โรงพยาบาลสนาม และศูนยพักคอย ในพน
ื ้ ที่เสี่ยงสูง
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และ ระยอง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบไปทว
ั ่ โลก โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีผูปวยติดเชื้อ
มากกวา 20,000 คนตอวัน สงผลใหสถานพยาบาลไมเพียงพอ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยที่เสียสละใน
การปฏิบัติหน าที่ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงยังมีความตองการชุดและอุปกรณเพื่อปองกันและลดความเสี่ยง
ดวยเหตุนี้ GC ผูนํานวัตกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก และ GCM ผูดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและจําหนาย
ผลิตภัณฑโพลิเมอรไดรวมมือกับพันธมิตร คูคาผูประกอบการจํานวน 84 บริษท
ั  สงมอบผลิตภัณฑ และ
อุปกรณตางๆ จากนวัตกรรมพลาสติกที่มีคุณภาพแบบครบวงจรใหแกโรงพยาบาลสนาม และศูนยพักคอยใน
พื้นที่ที่มีการระบาดสูง ภายใตโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers”
จากการแพรระบาดของโควิด 19 บริษท
ั  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC และ บริษท
ั  จีซี มารเก็ต
ติง้  โซลูชน
ั ่ ส จํากัด หรือ GCM รวมกับลูกคาและคูคาผูประกอบการพลาสติก 84 บริษท
ั  สงมอบนวัตกรรมพลาสติก
และผลิตภัณฑพลาสติกแบบครบวงจรใหแกโรงพยาบาลสนามแหงใหม และศูนยพักคอย รวม 4 แหง ในพ้ น
ื ที่
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และ ระยอง โดยมุงเน นชวยเหลือผูปวยโควิด 19 ตลอดจนบุคลากรทางการ
แพทยและเจาหน าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ภายใตโครงการ “Greater Care Charity by GC &
Customers”
นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผูจัดการใหญ บริษท
ั  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กลาววา ดวย
สถานการณโควิด 19 ที่มีแนวโน มการแพรระบาดที่สูงข้ น
ึ GC เป็ นองคกรที่มีนวัตกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก

GCM ผูดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลิเมอร ไดจับมือรวมกับลูกคา คูคาผูประกอบการ
พลาสติกที่ตางมีความเห็นใจ และเห็นพองตรงกันในการนํ าความชํานาญจากสิ่งที่เรามี มารวมเป็ นพลังเพื่อชวยขับ
เคลื่อน และชวยเหลือผูปวย บุคลากรทางการแพทยใหกาวขามผานพันวิกฤตนี้ไปดวยกัน โดย GC GCM พันธมิตร
คูคาผูประกอบการพลาสติกจะเดินหน าในการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก เพื่อตอบโจทย ครอบคลุมทุกการใชงาน
และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี เป็ นมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหแกสังคม และประเทศไทยตอไป
นายเอกวัฒน วิทูรปกรณ กรรมการ บริษท
ั  แอรโรคลาส จํากัด และ นายเอก ณ ระนอง กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  เอ
.เค.แพคและจักรกล จํากัด ผูแทนของกลุมคูคาผูประกอบการพลาสติกในพ้ น
ื ที่จังหวัดสมุทรสาคร นายยุทธนา ภูมิ
ฤทธิกุล รองกรรมการผูจัดการฝายขาย บริษท
ั  ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด ผูแทนของกลุมคูคาผูประกอบการ
พลาสติกในพ้ น
ื ที่จังหวัดสมุทรปราการ และนายสมศักดิ ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั  ทีพีบีไอ
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูแทนของกลุมคูคาผูประกอบการพลาสติกในพ้ น
ื ที่จังหวัดระยอง รวมกันกลาวถึงความ
ตัง้ ใจที่ดีของผูประกอบการทงั ้ สายการผลิต (Supply Chain) ที่ไดนํานวัตกรรมพลาสติกมาใชประโยชนโดยเฉพาะใน
ชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 โดยทุกคนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทยผูเสียสละที่เป็ นดานหน ารวมถึงการดูแลผูปวยใหฝาฟั นวิกฤตโควิด 19 นี้ไปดวยกัน
นายแพทย นเรศฤทธิ ์ ขัดธะสีมา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คุณชวลิต ทรงกิตติ นายอําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ คุณปิยะ ปิ ตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในฐานะผูรับมอบอุปกรณจากโรง
พยาบาลสนามในพ้ น
ื ที่ทงั ้  3 จังหวัด รวมกลาววา ตองขอขอบคุณ GC GCM และทุกทานที่ไดชวยเหลือและ
สนับสนุนการสรางโรงพยาบาลสนามและศูนยพักคอยแหงใหม นี้ โดยเราเชื่อวานอกจากบุคลากรทางการแพทยดาน
หน าที่มีความพรอมแลว อุปกรณที่ผลิตจากนวัตกรรมพลาสติกตางๆ อาทิ เตียงสนามสําหรับผูปวย ชุดกาวนกันน้ํ า
(PE Gown) ชุด Reusable PPE Gown ถุงขยะและถังขยะปองกันการติดเชื้อที่ผลิตจากพลาสติก ตูล็อคเกอรเก็บ
ของ คุณภาพดี ทัง้ หมดที่ทุกทานนํามาบริจาคจะเป็ นอุปกรณที่สําคัญในการชวยเหลือผูปวยโควิด 19 ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงสูง
ใหปลอดภัย และผานพนวิกฤตในครัง้ นี้ไปดวยกัน
การสรางโรงพยาบาลสนาม และศูนยพักคอยแหงใหม ทัง้  4 แหง จะชวยรองรับผูปวยสีเขียวและสีเหลืองในกลุม
โรงงานอุตสาหกรรมพ้ น
ื ที่สีแดงเขม มีขนาดรวมทงั ้ หมด 1,000 เตียง ในพ้ น
ื ที่จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 แหง คือ
โรงพยาบาลสนามวัดเกตุมดีศรีวราราม 300 เตียง มีกําหนดเปิ ดใชงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และ โรงพยาบาล
สนามเทศบาลตําบลออมนอย 200 เตียง มีกําหนดเปิ ดใชงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ จํานว
น 1 แหง คือ ศูนยพักคอยตําบลบางบอ 150 เตียง มีกําหนดเปิ ดใชงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และจังหวัดระ
ยอง จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬากลาง 350 เตียง มีกําหนดเปิ ดใชงานในวันที่ 17 สิงหาคม
2564
การสงมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติกคุณภาพแบบครบวงจรนี้ จะชวยบรรเทาสถานการณการแพร

ระบาด และยังตอบโจทยตอการใชงานที่โรงพยาบาลสนาม และศูนยพักคอย ทัง้  4 แหง โดยมีมูลคารวมกวา 7 ลาน
บาท ประกอบดวย
เตียงสนามจาก HDPE (พรอมอุปกรณเครื่องนอนครบชุด) จํานวน 1,000 เตียง ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE
ภายใตแบรนด InnoPlus ของ GC ออกแบบและผลิตโดยบริษท
ั แอรโรคลาส จํากัด คูคาของ GC เตียง
สามารถถอดประกอบไดงายดวยคนเพียงคนเดียวภายในเวลาไมถึง 5 นาที ขนาดใหญ (กวาง 91 ซม. ยาว 2
10 ซม. สูง 30 ซม.) นํ้ าหนักเบาเพียง 21 กิโลกรัม มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ํ าหนักไดมากถึง 200 กิโล
กรัม ป องกันสารคัดหลัง่ ซึมผาน สามารถฆาเชื้อไดงายทงั ้ ดวยน้ํ ายาและผานความรอน จึงนํากลับมาใชซ้าํ ได
หลายครัง้  รวมถึงสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดในที่สุด
ชุดกาวนกันน้ํ า (PE Gown) แบรนด Greater Care by GC จํานวน 10,500 ชุด ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP
ของ บริษท
ั HMC และเม็ดพลาสติก PE film by Mitsui Hygiene
ชุด Reusable PPE Gown แบรนด Greater Care by GC จํานวน 3,600 ชุด เป็ นชุด PPE ระดับ 2 ใชใน
พื้นที่ความเสี่ยงไมสูงมาก ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ของ บริษท
ั HMC และเม็ดพลาสติก PE film by Mitsui
Hygiene ชวยปองกันการติดเชื้อ สามารถปองกันสารคัดหลัง่  และยังสามารถนําไปทําความสะอาดและนํากลับ
มาใชใหมได
ตูล็อคเกอรเก็บของทําจากพลาสติกคุณภาพสูง ผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE คอมพาวด ภายใตแบรนด
Revolve® ของ บริษท
ั Matrix Polymers ขึ้นรูปโดยกระบวนการหมุนเหวี่ยง (Rotomolding) ออกแบบ
สวยงาม ขนาดกะทัดรัด จุของและรับน้ํ าหนักไดดี (ขนาด กวาง 80 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 40 ซม.) แข็งแรง
ทนทาน แตน้ํ าหนักเบาเพียง 13 กิโลกรัม สําหรับบุคลากรทางการแพทยและเจาหน าที่ที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลสนามจํานวน 48 ตู
พัดลม จํานวน 1,000 ตัว
เกาอีพ
้ ลาสติกมีพนักพิง จํานวน 1,000 ตัว
ตูลน
ิ้ ชักพลาสติกขางเตียง จํานวน 1,000 ตู
ถังขยะปองกันการติดเชื้อ แบรนด Greater Care by GC จํานวน 60 ใบ
ถุงขยะปองกันการติดเชื้อ แบรนด Greater Care by GC จํานวน 20,000 ใบ
ขนมขบเคีย
้ ว Rice Me Snack Bar จากความรวมมือของ GC และ ชุมชนระยอง 190 กลอง
คอมพิวเตอร, ปริน
้ เตอร, เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน, ปรอทวัดไข และอุปกรณเครื่องใชที่
จําเป็ นอ่ น
ื ๆ
สถานการณวิกฤตโควิด 19 ถือเป็ นขอพิสูจนที่แสดงใหเห็นวา นวัตกรรมพลาสติกมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาผู
ป วย และจําเป็ นอยางยิ่งในการเป็ นเกราะปองกันแกบุคลากรทางการแพทยในการตอสูกับเชื้อไวรัสโควิด 19
GC GCM และคูคาพันธมิตร ผูประกอบการพลาสติก จะไมหยุดยงั ้ ในการรวมคิดคนและสนับสนุนงานวิจัยใหมๆ

และพัฒนานวัตกรรมพลาสติก เพื่อตอยอดใหเป็ นอุปกรณตางๆ ที่อํานวยความสะดวกและเป็ นประโยชนตอวงการ
แพทย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมและประเทศชาติใหผานพนทุกสถานการณวิกฤติ

