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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 
2548  ตอมา กฟผ. ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการประกอบดวย  ขนาดกําลังผลิต การใชเชื้อเพลิง        
การใชน้ําและการระบายนํ้า ขอมูลการระบายมลพิษทางอากาศและไดเสนอรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการดังกลาวใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณา และไดรับความเห็นชอบตอรายงานเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 31 ตุลาคม 2551  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ไดรับ          
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  โรงไฟฟาพระนครใตจึงยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวใน
รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3           
ระยะดําเนินการ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต            
ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง ที่ กฟผ. ไดผนวกมาตรการตางๆ รวมไวดวยกัน ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใต           
ตองยึดถือปฏิบัติ ภายหลังมีโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ทั้งในระยะรื้อถอนและกอสราง และ
ระยะดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของโรงไฟฟาในปจจุบันและโรงไฟฟาใหม ใหครอบคลุมโรงไฟฟา            
พระนครใตทุกหนวยผลิตแทนมาตรการเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

ทั้งนี้ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลั งความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 
ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ระยะร้ือถอนและกอสราง ดําเนินการโดย
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 
ตามที่ไดเสนอไวในรายงานชี้แจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
พระนครใต ชุดที่ 3 และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต           
ระยะที่ 1 พรอมจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่ง
รายงานฉบับนี้เสนอผลการดําเนินงาน ในระยะดําเนินการ ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3 
และระยะรื้อถอนและกอสราง ของโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี  1 ฉบับที่ 18 ระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

1. การปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทน

โรงไฟฟาพระนครใต ระยะที ่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานคุณภาพอากาศ           
ระดับเสียง คุณภาพน้ํา ทรัพยากรทางชีวภาพ การคมนาคม การระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม การจัดการกาก          
ของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐกิจ-สังคม การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
สาธารณสุขและสุขภาพ และพ้ืนที่สีเขียว 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผลการดําเนินงานระหวาง

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สรุปไดดังนี้ 
 

2.1 คุณภาพอากาศ 
  2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซซัลเฟอรได
ออกไซดและกาซไนโตรเจนไดออกไซด โดยรอบโรงไฟฟา 4 จุด (ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางดวนนอก              
ชุมชนสวนสม และชุมชนบานคลองทาเกวียน) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

 

  2.1.2 ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต แบบคร้ังคราว 

ชวงเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2560 พบวาคาปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต           
สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) สําหรับคาอัตราการระบาย สวน
ใหญเปนไปตามคาการออกแบบท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ยกเวนอัตราการระบาย
กาซออกไซดของไนโตรเจน ที่ระบายออกจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 1 หนวยการผลิตที่ 1 มี
คาสูงกวาคาการออกแบบ มีสาเหตุเนื่องจาก เปนโรงไฟฟาเกา (มีแผนปลดออกจากระบบป 2563 ปจจุบัน
สถานภาพเปนหนวยผลิตสํารอง Reserved Shutdown และมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาเพ่ือทดสอบระบบเปนครั้ง
คราว)  และเปนหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ํา ทําใหอัตราการใชเชื้อเพลิงคอนขางสูงสงผลใหอัตราการระบายของ 
Flue gas เกินคาการออกแบบ แตเมื่อพิจารณาอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนรวมทุกหนวยการผลิต 
พบวามีคาอยูในเกณฑการออกแบบดังกลาว 
  ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต 
ชุดที่ 2 และ 3 แบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) พบวากาซออกไซดของ
ไนโตรเจน ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547)  
 

2.2 ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจวัด 4 สถานี (ริมรั้วดานหนาบริเวณ

โรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชนบางโปรง ริมรั้วดานทิศเหนือของโรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชน
บางโปรง ชุมชนบริเวณคลองบางฝาย (โรงเรียนวัดบางฝาย) และบริเวณชุมชนบางโปรง (วัดบางโปรง)) มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  
 

2.3 คุณภาพน้ํา 
 

  2.3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน จากการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วันที่ 4 กรกฎาคม และ 7 พฤศจิกายน 2560 

จุดตรวจวัดทั้งหมด 7 จุด ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
ประเภท ที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวนคาบีโอดีและคา
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ออกซิเจนละลาย (DO) ที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากนํ้าในคลองบางฝาย คลองบางโปรง และแมน้ํา
เจาพระยาเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากชุมชน และกิจกรรมโดยรอบ มีการปนเปอนปริมาณสารอินทรียสูง ทําใหคา
ความสกปรกในรูปอินทรียสาร (บีโอดี) สวนใหญมีคาเกินมาตรฐานฯ สําหรับการตรวจวัดในชวงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2560 (ฤดูแลง) สวนใหญพบวา คุณภาพน้ํามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวนผลการตรวจวัดในป 2559 
ที่พบคาออกซิเจนละลาย (DO) และคาบีโอดี บริเวณคลองบางฝายและคลองบางโปรง (จุดที่ 1 และ 2) มีคาไมอยู
ในเกณฑมาตรฐานฯ 

 

2.3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงไฟฟาพระนครใต พบวาคุณภาพน้ําท้ิงมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) 
 

2.4 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา 
การติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาแหลงน้ํา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 พบแพลงกตอนพืช 55 

ชนิด (36 สกุล) ความหนาแนน (1,085–5,929) x103 หนวยตอลบ.ม. โดยพบเซนทริคไดอะตอม และสาหรายสี
เขียวแกมนํ้าเงินเปนกลุมเดน สวนแพลงกตอนสัตว สํารวจพบ 23 ชนิด (14 สกุล 6 กลุม)  มีความหนาแนน 
31,400-428,400 ตัว/ลบ.ม. พบวาประชาคมแพลงกตอนสัตวสวนใหญ ประกอบดวยแพลงกตอนสัตวกลุมท่ีพบได
ทั่วไปในแหลงน้ําจืด และนํ้ากรอย โดยพบโรติเฟอร unidentified  bdelloids ทุกจุดเก็บตัวอยาง สําหรับ          
ปลาวัยออน สํารวจพบ 4 วงศ มีความหนาแนนเฉลี่ย 253 ตัวตอปริมาตรน้ํา 1,000 ลบ.ม. สํารวจพบวงศ           
ปลาตะเพียน ซิว สรอย ซึ่งเปนกลุมปลาน้ําจืด มีการแพรกระจายและมีความหนาแนนมากท่ีสุด  สําหรับ             
สัตวหนาดินขนาดใหญกวา 500 ไมโครเมตร สํารวจพบ 11 ชนิด กระจายอยูใน 2 ไฟลัม มีความหนาแนน          
135-1,275 ตัว/ตร.ม. พบกลุมหอยในทุกจุดเก็บตัวอยาง และพบไสเดือนน้ํา เปนชนิดเดนบริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 
5 รองลงมาคือ หอยฝาเดียวชนิด Sermyla riqueti ในจุดเก็บตัวอยาง ที่ 1 ชวงน้ําลง 
 

2.5 คุณภาพน้ําใตดิน 
2.5.1 การทรุดตัวของช้ันดิน จากการตรวจวัดคาระดับโดยทําระดับแบบวงรอบ คาที่ไดอยูใน

เกณฑการยอมรับ (อางอิงตาม มยผ. 1551-51 : มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร) ผลการสํารวจ
ตรวจวัดคาระดับการทรุดตัวของอาคาร และการทรุดตัวของหมุดหลักโรงไฟฟาพระนครใต 

2.5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินบริเวณบอตรวจสอบ
จํานวน 3 บอ พบวา คุณภาพน้ําใตดินสวนใหญ มีคาอยูในเกณฑการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ยกเวนสารหนู บริเวณบอตรวจสอบที่ 1 ที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
เล็กนอย 
 

2.6 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
ทําการบันทึกสถิติน้ําทวมบริเวณพ้ืนที่โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 โดยไม

พบวามีน้ําทวมขัง ทั้งนี้ โครงการฯ ไดเตรียมการดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม โดยจะดําเนินการจัดทําราง
ระบายนํ้าเมื่อทําการปรับระดับพ้ืนที่กอสรางแลวเสร็จ 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดาํเนินการ และ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

IV 

2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.7.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 

ความรอน เสียง และไอระเหยจากสารเคมีในพ้ืนที่ใชงานของโรงไฟฟาฯ ในป 2560 โดยดําเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง 
มีผลการตรวจวัด ดังนี้ 
 ความรอน 
  - งานเดินเครื่อง (Operation) ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานไมเกิน
คาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 34 องศาเซลเซียส สําหรับงานเดินเครื่อง) 
    -  งานบํารุงรักษา (Maintenance) ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานไมเกิน
คาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 32 องศาเซลเซียส สําหรับงานบํารุงรักษา) 
 ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบวาทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไมมีพ้ืนที่ใที่ระดับ
เสียงเกิน 90 dB(A) 

 ไอระเหยสารเคมี 
ผลการต รวจวัด ไอระ เหยสาร เค มี จํ าพ วก  Hydrochloric acid, Sodium Hydroxide, 

Chlorine, Ammonium Hydroxide และ Hydrazine มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 และมาตรฐาน OSHA 

 

2.7.2 การตรวจสุขภาพทั่วไป ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีพบความผิดปกติของผูปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ดัชนีมวลกาย (รอยละ 69.07) 
รองลงมาเปนรอบเอวผิดปกติ (รอยละ 57.23) โดยไดจัดสงผลการตรวจสุขภาพใหทราบเปนรายบุคคลแลว ซึ่งใน
กรณีท่ีตรวจพบความผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนําพรอมเอกสารแนวทางปฏิบัติภายหลังการพบอาการผิดปกติ ให
คําแนะนําในการปฏิบัติตนและพบแพทยเพ่ือใหไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผลอยางตอเนื่อง 

 

2.8 สภาพเศรษฐกิจ - สังคมและทัศนคติ 
การติดตามตรวจสอบดานสังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่อยูโดยรอบ

โรงไฟฟาพระนครใต นําเสนอขอมูลจากการดําเนินงานการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวน  
ไดเสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ โครงการทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 2 ไดกําหนดกลุมเปาหมายครอบคลุมพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่
โรงไฟฟาพระนครใต ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ (8 ตําบล) อําเภอพระประแดง      
(13 ตําบล) และอําเภอพระสมุทรเจดีย (5 ตําบล) กรุงเทพมหานครฯ เขตทุงครุ ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลการ
สํารวจ โดยรายละเอียดผลการสํารวจจะนําเสนอในรายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ตอไป 

 

2.9 การคมนาคม 
ผลการติดตามตรวจสอบในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 พบวาไมมีอุบัติเหตุเนื่องจากการ

คมนาคมเกิดขึ้น และจากการตรวจนับปริมาณรถยนตเขา-ออกโรงไฟฟาบริเวณประตู 1 และประตู 2 พบวามี
ปริมาณรถยนตเฉล่ีย 318 คัน/วัน และบริเวณโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 พบวามีปริมาณ
รถยนตเฉลี่ย 56 คัน/วัน และมีเรือจอดที่ทาเทียบเรือของโรงไฟฟา 10 ลํา 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดาํเนินการ และ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

V

2.10 การจัดการของเสีย 
ในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานและบานพักพนักงาน มี

ปริมาณ 571.1 ตัน ขยะเปยกและขยะลอยน้ําหนาอาคารชักน้ําของระบบหลอเย็น มีปริมาณ  53.6 ตัน กําจัดโดย 
อบต.บางโปรง โดยทําการเก็บทุกวัน ขยะอันตราย คือ ผายุตปนเปอนปริมาณ 7.07 ตัน เศษไสกรองอากาศ
ปริมาณ 6.81 ตัน เปนตน โดยสงไปกําจัดที่บริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตในการจัดการของเสียอันตราย  สําหรับ
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 มีมูลฝอยเกิดขึ้น ไดแก ขยะท่ัวไปและขยะรีไซเคิล ซึ่งมีปริมาณ
กากของเสียที่รวบรวมทั้งสิ้น 17,924 กิโลกรัม โดยไดทําการเก็บรวบรวมใสถุงดํา พรอมผูกรัดปากถุงใหเรียบรอย
และประสานงานกับองคกรบริหารสวนตําบลบางโปรงในการจัดเก็บและนําไปกําจัด และมีเศษดินจากการกอสราง
ปริมาณ 30,080,700 กิโลกรัม โดยนําไปถมในท่ีลุม 

 

2.11 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
ดําเนินการบันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนท่ีมีตอโรงไฟฟาพระนครใตนั้น ตลอด

เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ไมมีการรองเรียน 
 

2.12 การสาธารณสุขและสุขภาพ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ไดกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขา

ทํางาน ตามที่กฎหมายกําหนด ความถ่ี 1 ครั้ง กอนรับเขาทํางาน ในชวงระยะร้ือถอนและกอสราง และ 1 ครั้ง 
ในชวงทํางานระยะกอสราง ซึ่งโครงการฯ ไดคัดเลือกคนงานท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงเขาทํางาน 

โรงไฟฟาพระนครใตดําเนินการติดตอหนวยงานราชการ เพ่ือรวบรวมสถิติการเกิดโรคของประชาชน
ในพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟาพระนครใต ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ รวบรวมขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในพ้ืนที่ ปละ 1 ครั้ง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางโปรง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางหัวเสือ จากการรวบรวมขอมูลสถิติการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 พบวามีผูปวยนอกที่เปนโรคระบบทางเดินหายใจรวม 6,272 ราย จากจํานวนผูปวย
นอกทั้งหมด 23,936 ราย คิดเปนรอยละ 26.20 


