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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมในหัวขอที่ เกี่ยวของตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในทุกหัวขอ ไดแก         
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาทางนํ้า การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การคมนาคม        
กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข และเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน  

 
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 

 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา  
1.1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร
อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ  
ชุดที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน  (NOx) และกาซซัลเฟอร-           
ไดออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาทั้ง 4 ปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 
สวนผลการตรวจวัดคาความทึบแสง พบวา สวนใหญมีคาคอนขางต่ํา  
 

1.1.2 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
ผลการตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร

อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ     
ชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 14-27 พฤษภาคม 2562 พบวา ตําแหนงท่ีติดตั้ง Probe เปนตําแหนงท่ีสามารถเก็บตัวอยาง
อากาศที่เปนตัวแทนอากาศในปลองได และเคร่ืองตรวจวัด (Analyzer) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือท้ัง 2 ชุด ติดตั้ง
ในบริเวณที่สะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัด และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของ
อากาศติดตั้งอยูภายในปลองโรงไฟฟาที่ระดับเดียวกับที่ติดต้ัง CEMS ซึ่งสะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองตรวจวัด สําหรับการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ CEMS พบวา ระบบตรวจวัดกาซออกไซด
ของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกซิเจน (O2) และอัตราการไหลของอากาศจากปลอง
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โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สามารถตรวจวัดและใหขอมูล
ปริมาณสารเจือปนไดถูกตอง 

 
1.1.3 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบครั้งคราวของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 และ 24 พฤษภาคม 2562 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เมื่อวันที่         
21 และ 23 พฤษภาคม 2562 พบวา ฝุนละออง (PM) กาซซัลเฟอรไดออกไซด  (SO2) และกาซออกไซด             
ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายจากปลองระบายมลสาร มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศ    
ที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และ
คาควบคุมท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 

 
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที ่ 2 ระหวางวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562 บริเวณจุดตรวจวัด 4 จุด ไดแก พ้ืนที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ      
ชุดท่ี 2  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และวัดสรอยทอง พบวา คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
ในเวลา 1 ชั่วโมง (NO2) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) สําหรับฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10)  มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) สําหรับผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพระนครเหนือ 
พบวา ลมที่พัดผานโรงไฟฟามาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตคอนทางทิศตะวันตก (WSW) เปนหลัก 

 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2562 

พบวา ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟาฯ ไดแก     
แนวรั้วดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟาฯ แนวร้ัวดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟาฯ และบริเวณบานพัก
พนักงาน (เดิม) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) สวนคาระดับเสียง
เปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90) และระดับเสียงตํ่าสุด (Lmin) ไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานราชการ 
 

3. คุณภาพน้ํา 
3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพนํ้าผิวดินในแมน้ําเจาพระยา ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ดําเนินการ 
ตรวจวัด 2 ครั้ง โดยคร้ังที่ 1 ตรวจวัดเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ครอบคลุมบริเวณเหนือนํ้าและทายน้ําเปนระยะทาง 500 เมตร จากจุดระบายนํ้าทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 และชุดที่ 2 จํานวนรวม 4 สถานี พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8  (พ.ศ.2537) ยกเวน คาออกซิเจน
ละลายจากการตรวจวัด คร้ังท่ี 1 (เดือนมกราคม) บริเวณทั้ง 4 สถานี และคาออกซิเจนละลาย และคาไนเตรต จาก
การตรวจวัดคร้ังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม) บริเวณสถานีที่ 4 ทายน้ําจากจุดระบายน้ําทิ้ง โรงไฟฟาพระนครเหนือ          
ชุดที่ 1 ประมาณ 500 เมตร ทั้งนี้ คาดวาเปนผลจากสภาพตามธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา ที่เปนแหลงรองรับ
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สารอินทรียจากกิจกรรมริม 2 ฝงแมน้ํา นอกจากนี้ ยังไดนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินมาประเมินคาดัชนี
คุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) เพ่ือแสดงถึงสถานการณคุณภาพน้ําในภาพรวม ซึ่งพบวา คุณภาพน้ําบริเวณจุดตรวจวัด  
สวนใหญในแมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ซึ่งเปนไปตามลักษณะของแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 

 
3.2 การแพรกระจายอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น 

ดําเนินการตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ํ าหลอเย็นในแมน้ํ าเจาพระยา เม่ือวันที่               
16 พฤษภาคม 2562 โดยตรวจวัดคาอุณหภูมิน้ําจากจุดกึ่งกลางหนาท่ีตั้งโรงไฟฟาฯ ขึ้นไป 1 กิโลเมตร ทางเหนือน้ํา 
และ 1 กิโลเมตร ลงไปทางทายนํ้า ท้ังหมด 4 แนวตามความกวางของลําน้ําที่ระยะ 50, 100, 150 และ 200 เมตร  
จากฝงโรงไฟฟาฯ และแตละการตรวจวัดทุก 50 เมตร ทําการตรวจวัด 3 ระดับความลึกคือ 0.2 , 0.5 และ 0.8 ของ
ความลึกน้ํา จากการตรวจวัด พบวาอุณหภูมิของแมน้ําเจาพระยาบริเวณก่ึงกลางลําน้ํา ในชวงน้ําขึ้นและชวงน้ําลง     
ที่ความลึกทั้ง 3 ระดับ มีคาไมสูงเกินกวา 3 องศาเซลเซียส  จากสภาพธรรมชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4  

 
3.3 คุณภาพน้ําทิ้ง 

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้ง และบริเวณปลายทอระบายน้ําจาก        
หอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ดําเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง       
โดยคร้ังที่ 1 ตรวจวัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จากผลการตรวจวัด 
พบวา คุณภาพน้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้งสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ยกเวนคาของแข็งแขวนลอย และคาบีโอดี บริเวณบอพักน้ําทิ้งของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากชวงดังกลาว          
น้ําในบอมีปริมาณนอย และระบบเติมอากาศของบอชํารุด จึงสงผลใหเกิดการสะสมของอินทรียสารภายในบอ โดย
ปจจุบัน โรงไฟฟาฯ ไดดําเนินการซอมบํารุงรักษาระบบเติมอากาศใหกลับมาใชงานไดตามปกติแลว สําหรับบริเวณบอพัก
น้ําทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 พบคาของแข็งแขวนลอยมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ในเดือนมกราคม และ
เดือนพฤษภาคม 2562 เนื่องจากชวงการตรวจวัดดังกลาวอยูในชวงฤดูแลง ซึ่งมีอากาศรอน และมีแดดจัด ทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตและเพ่ิมจํานวนข้ึนของสาหรายภายในบอพักน้ํา จึงสงผลใหคาของแข็งแขวนลอยมีคาสูง ทั้งนี้ โรงไฟฟาฯ      
ไดดําเนินการกําจัดสาหรายอยางตอเนื่อง เพ่ือลดการสะสมของปริมาณสาหราย อยางไรก็ตาม น้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดแลวจะถูกนําไปใชภายในบริเวณโรงไฟฟาฯ เชน การรดน้ําตนไม เปนตน และไมไดระบายลงสูแมน้ํา
เจาพระยาแตอยางใด สําหรับคุณภาพนํ้าทิ้งบริเวณปลายทอระบายนํ้าจากหอหลอเย็น พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
ทุกดัชนีตรวจวัด 
 

4. นิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ผลการสํารวจชนิด ความหนาแนน และความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในน้ํา ไดแก    

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน และสัตวหนาดิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทน        
ฤดูแลง โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 4 สถานี    
ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน
สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายไดทั่วไปแหลงน้ํากรอย และน้ําจืด โดยพบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอมเปน
กลุมที่มีปริมาณสูงสุดทุกสถานีที่ทําการศึกษา มีชนิดเดน ไดแก ไดอะตอมชนิด Cyclotella sp., Thalassiosira sp., 
Aulacoseira granulata และ Chaetoceros sp. เปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหารสูง สวนแพลงกตอนสัตว 
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พบกลุมโรติเฟอรเปนกลุมที่มีความหนาแนนสูงสุด มีชนิดเดน ไดแก Brachionus angularis, Brachionus 
calyciflorus, Copepod  nauplii, Thuricola sp., Vorticella sp. และ Filinia  longiseta  สําหรับลูกปลาและ
สัตวน้ําวัยออน พบทั้งส้ิน 2 วงศ ไดแก วงศปลาบูจาก และวงศปลาบู สวนสัตวหนาดินเปนชนิดที่พบไดทั่วไป        
ในแหลงน้ําจืดในระดับคุณภาพนํ้าต่ํา สามารถอาศัยอยูในน้ําที่มีความเค็มไดในระดับหนึ่ง และสามารถทนตอสภาวะ
มลพิษไดด ีซึ่งอยูในกลุมหนอนปลอง และกลุมหอย  

การสํารวจสภาวะประมงในแมน้ําเจาพระยา ดําเนินการโดยการสัมภาษณนักตกปลาเมื่อวันที่     
28 พฤษภาคม 2562 บริเวณใตสะพานพระราม 5 ทาเรือพิบูลยสงคราม และบริเวณใตสะพานพระราม 7             
(ฝงกรุงเทพฯ) จํานวน 4 ราย พบวา นักตกปลาท้ัง 4 ราย เปนนักตกปลาสมัครเลน มาตกปลาเปนงานอดิเรก        
ปลาที่ตกไดจะนําไปบริโภคในครัวเรือน หรือแจกจายและขายใหกับบานใกล เคียง สําหรับในเดือนพฤษภาคม 2562 
นักตกปลาท้ัง 4 รายกลาววา ปลาไมคอยกินเหยื่อ และคุณภาพน้ําไมเหมาะแกการตกปลา จึงทําใหพบเห็นนักตก
ปลาไดนอย คาดวาหลังจากที่ฝนตกสักระยะ (เดือนมิถุนายน)  เพ่ือไลน้ําเสียลงไปแลว น้ําใหมจะพาปลามามากขึ้น 
และจะพบเห็นนักตกปลาไดมากข้ึน  
 

5. กากของเสีย 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีปริมาณขยะและกากของเสียจากโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่สงกําจัดแลวรวม 82.76 ตัน แบงเปนขยะท่ัวไป 34.65 ตัน ขยะรีไซเคิล 4.95 ตัน และกาก   
ของเสียอุตสาหกรรม 43.16 ตัน แบงเปนน้ํามันที่ใชแลว 7.05 ตัน และกากของเสียอ่ืนๆ 36.11 ตัน โดยโรงไฟฟาฯ  
มีการคัดแยกและกําจัดตามชนิดของกากของเสีย โดยขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะ      
ใสถุงดํา โดยพนักงานทําความสะอาด พรอมผูกรัดปากถุงใหเรียบรอยนําไปรวมไวที่จุดจัดเตรียมรอการนําไปกําจัด
โดยฝายบริการ สําหรับกากของเสียอุตสาหกรรม จะดําเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอยางมิดชิด เพ่ือรอนําไปกําจัด     
ยังหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548  

 
  6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ดําเนินการปละ 1 คร้ัง โดยดําเนินการบันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน 
และการตรวจสุขภาพของพนักงาน ซึ่งในป 2562 พนักงานและลูกจางของโรงไฟฟาฯ ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ อยางเครงครัด สําหรับระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2562 ไมพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่โรงไฟฟาฯ สําหรับ       
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาพระนครเหนือ ประจําป 2562 ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน               
เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2562 โดยมีพนักงานท่ีเขารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 136 คน โดยแบงเปนการตรวจ
รางกายทั่วไปโดยแพทยและตรวจเลือด และการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน สําหรับผลการตรวจรางกาย
ทั่วไปโดยแพทยและตรวจเลือด พบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีผลตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดผิดปกติ     
มากท่ีสุด รองลงมาเปนระดับกรดยูริกในเลือด สําหรับผลการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ไดแก สมรรถภาพ
การไดยิน สมรรถภาพการทํางานของปอด การมองเห็น และโลหะหนักในเลือด (สารโครเมียม) พบวา พนักงาน      
สวนใหญมีผลตรวจการตรวจสุขภาพเปนปกติ ยกเวนการมองเห็น ที่พบวา พนักงานสวนใหญมีสายตามองไกลไมชัด
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หรือสายตาสั้น ทั้งนี้ ในรายที่พบผลตรวจสุขภาพผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนํา รักษาเบื้องตนแลว และพรอม
ดําเนินการติดตามอาการตอไป 
 

7. สาธารณสุข  
ผลการเก็บขอมูลสถิติของโรคท่ีเกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพของประชาชนผูอาศัยในพื้นที่ใกลเคียง

โรงไฟฟาฯ จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ใกลเคียง 4 แหง ไดแก รพ.สต.บางกรวย  
(บานวัดจันทร) รพ.สต.บางสีทอง (บานวัดรวก) รพ.สต.บางไผ (บานบางไผนอย วัดศาลารี) อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และรพ.สต.บานวัดโชติการาม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบวา
ประชาชนสวนใหญเขารับบริการสาธารณสุขดวยอาการปวยใน 3 อันดับแรก ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 
15.52 รองลงมา คือ ระบบหายใจ รอยละ 13.37 และโรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 
12 ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนในอําเภอบางกรวย ตั้งแตป 2557-2560 พบวา 
ประชากรสวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบหายใจมากเปนอันดับ 1 ของทุกป ทั้งนี้ ตั้งแตป 2561-ปจจุบัน พบวา 
ประชากรสวนใหญปวยเปนโรคระบบไหลเวียนเลือดมากเปนอันดับ 1 อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางครบถวน จึงไมอาจสรุปไดวาเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

 
8. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณชุมชนใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ โดยการสัมภาษณผูนําชุมชนและครัวเรือน 2 ปตอครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ โดยดําเนินการสํารวจครั้งสุดทายเมื่อป 2561 และจะสํารวจครั้งถัดไป ในป 2563 
 


