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   ก ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สามารถสรุปไดดงันี้ 

 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมในหัวขอที่เกี่ยวของตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกหัวขอ ไดแก         
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า นิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การคมนาคม        
กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข และเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน  

 
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 

 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา  
1.1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง (CEMS) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร
อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ  
ชุดที่ 2 ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน พบวา กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  
ที่ระบายออกจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาทั้ง 4 ปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือ
จําหนายพลังงานไฟฟา และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม รวมทั้ง คาควบคุมตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 
 

1.1.2 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร

อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ     
ชุดที่ 2 ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมที่กระจายวงกวางและมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  
ทําใหพ้ืนที่ควบคุมตางๆ มีการกําหนดมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค สําหรับบุคคลที่เดิน
ทางเขาพ้ืนที่อยางเครงครัด ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือแจงหนวยงานท่ีกํากับดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ เรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (เดือนมกราคม-



บทสรุปผูบริหาร                                                                          รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
                                                                                                                      และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ฉบับที่ 18 (มกราคม-มิถุนายน 2564)                                                                                                             โรงไฟฟาพระนครเหนือ 
 

 
 
 ข ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

มิถุนายน 2564) อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
ทราบแลว 

 
1.1.3 คุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบครั้งคราว (Stack Sampling) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองแบบคร้ังคราวของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ระหวางวันท่ี 15-18 มิถุนายน 2564 พบวา กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  และฝุนละออง (PM) ที่ระบายออกจากปลองระบาย 
มลสาร มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือ
ปนในอากาศที่ ระบายออกจากโรงงานผลิต  ส ง หรือจํ าหน ายพลั งงานไฟฟ า  และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา
ใหม รวมทั้ง คาควบคุมตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 
 

1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ

ชุดที่ 2 บริเวณจุดตรวจวัด 4 จุด ไดแก โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วัดสรอยทอง และพ้ืนที่โรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 2  ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ที่กระจายวงกวางและมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว ซึ่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปสวนใหญ เปนจุดตรวจวัดท่ีตั้งอยูในพ้ืนที่ชุมชน 
และพ้ืนที่ควบคุมตางๆ มีการกําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคสําหรับบุคคลท่ี
เดินทางเขาพ้ืนที่อยางเครงครัด ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือแจงหนวยงานที่กํากับดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ เรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (เดือนมกราคม -
มิถุนายน 2564) อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
ทราบแลว 

 
2. ระดับเสียง 

2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป 
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟาฯ ไดแก  

แนวรั้วดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟาฯ แนวร้ัวดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟาฯ และบริเวณบานพัก
พนักงาน (เดิม) ดานทิศตะวันออกของโรงไฟฟาฯ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ที่กระจายวงกวาง
และมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหพ้ืนท่ีควบคุมตางๆ มีการกําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคสําหรับบุคคลท่ีเดินทางเขาพ้ืนท่ีอยางเครงครัด ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือแจง
หนวยงานที่กํากับดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือทราบแลว 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                         บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ฉบับที่ 18 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

  
  

   ค ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3. คุณภาพน้ํา 
3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 4 สถานี ครอบคลุมบริเวณ
เหนือน้ํา และทายนํ้าจากจุดระบายน้ําทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โดยในระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูแลง เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2564 และวันที่ 7 เมษายน 2564  จากผลการตรวจวัด พบวา คุณภาพน้ําผิวดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ทุกดัชนี
ตรวจวัด  

 
3.2 การแพรกระจายอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น 

การตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็น ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนตัวแทน 
ฤดูแลง ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม
ที่กระจายวงกวาง และมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น กฟผ. จึงไดจัดทําหนังสือแจงหนวยงานที่กํากับ
ดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพ่ือทราบแลว อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาว โรงไฟฟา 
พระนครเหนือยังคงดําเนินการควบคุมอุณหภูมิที่ระบายออกจากนํ้าหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ใหเปนไป
ตามคาควบคุมตามที่กําหนดไวใหแตกตางไมเกิน 2 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ ตามที่กําหนดไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ  

 
3.3 คุณภาพน้ําทิ้ง 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ ง จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณบอพักน้ําทิ้ งของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และบริเวณหอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 โดยใน
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 
และวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จากผลการตรวจวัดพบวา คุณภาพน้ําทิ้งในบอพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟาฯ ทั้ง 2 ชุด  
สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2560) ยกเวนคาบีโอดีและคาของแข็งแขวนลอยบริเวณบอพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟาฯ ชุดท่ี 1 ที่มีคาไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ เนื่องจากพบสาหรายที่มีอนุภาคขนาดเล็กเจริญเติบโต และมีการเพ่ิมจํานวนภายในบอพักน้ําทิ้ง เมื่อถึง
สภาวะหน่ึงสาหรายจะตาย และกลายเปนอินทรียสารภายในบอพักน้ําทิ้ง จึงสงผลใหคาบีโอดีมีคาไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ สําหรับคาของแข็งแขวนลอยที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากอนุภาคของสาหรายขนาดเล็กที่
แขวนลอยอยูในนํ้าเปนจํานวนมาก สําหรับคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณหอหลอเย็นของโรงไฟฟาฯ ทั้ง 2 ชุด พบวา สวนใหญมี
คาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวนคาของแข็งแขวนลอยท่ีมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมี
สาเหตุจากสภาพตามธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยาที่เขาสูระบบหลอเย็น (Raw Water) ที่มีคาของแข็งแขวนลอยสูง
เชนเดียวกันจากอิทธิพลของนํ้าทะเลหนุน และไดพัดพาตะกอนบริเวณปากแมน้ําขึ้นมาดวย ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวยัง
สงผลใหเกิดการสะสมของของแข็งแขวนลอยบริเวณบอพักน้ําหลอเย็นของโรงไฟฟาฯ และทําใหคาของแข็งแขวนลอยใน
น้ําทิ้งหอหลอเย็นมีคาสูงเชนเดียวกันในเดือนพฤษภาคม 2564  
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4. นิเวศวิทยาทางน้ํา  
ดําเนินการสํารวจชนิด ความหนาแนน และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ไดแก    

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน และสัตวหนาดิน ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 4 สถานี ซึ่งเปนจุด
เก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน โดยในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ดําเนินการสํารวจ
เมื่ อ วั น ที่  7 เม ษ าย น  2564 ซึ่ ง เป น ตั ว แ ท น ฤ ดู แ ล ง  โด ยภ าค วิ ช า ชี ว วิ ท ย าป ระม ง  คณ ะป ระม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากผลการตรวจวัด พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดินสวนใหญเปน
ชนิดที่พบแพรกระจายไดทั่วไปแหลงน้ําจืด และน้ํากรอย โดยพบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอมเปนกลุมที่มีความ
หนาแนนสูงสุดทุกสถานีที่ทําการศึกษา แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบ ไดแก ไดอะตอมชนิด Thalassiosira sp. สวน
แพลงกตอนสัตว พบกลุมโพรโทซัวมีความหนาแนนสูงสุด แพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาน้ี 
ไดแก Vorticella sp., Pyxicola sp., Gastropus sp,. Brachionus calyciflorus, Unknown Bdelloidea และ 
Copepod  nauplii ตามลําดับ โดยแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบสวนใหญเปนชนิดที่บงชี้ถึง
แหลงน้ํามีสารอาหารสูง สําหรับลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน สํารวจพบ 5 วงศ ซึ่งสวนใหญเปนลูกปลาที่อาศัยอยูใน
น้ําจืดเปนหลัก ซึ่งไดรับการพัดพาโดยน้ําฝนจากบริเวณคลอง และบอเขามาสูแมน้ําเจาพระยา สวนสัตวหนาดิน  
ในการสํารวจครั้งนี้พบเพียงกลุมหอย ซึ่งเปนชนิดท่ีพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดในระดับคุณภาพน้ําต่ํา สามารถอาศัย
อยูในน้ําที่มีความเค็มไดในระดับหน่ึง และสามารถทนตอสภาวะมลพิษไดดี 
 

5. กากของเสีย 
ดําเนินการบันทึกชนิด ปริมาณ การรวบรวม การเก็บกัก และการขนสงกากของเสีย เปนประจํา

ทุกเดือน โดยในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มีปริมาณขยะและกากของเสียจากโรงไฟฟาพระนครเหนือ  
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่สงกําจัดแลวรวม 70.96 ตัน แบงเปนขยะทั่วไป 23.12 ตัน ขยะรีไซเคิล 3.32 ตัน และกากของ
เสียอุตสาหกรรม 44.52 ตัน โดยโรงไฟฟาฯ มีการคัดแยกและกําจัดตามชนิดของกากของเสีย โดยขยะท่ัวไป และ
ขยะรีไซเคิล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะใสถุงดํา โดยพนักงานทําความสะอาด พรอมผูกรัดปากถุงใหเรียบรอย 
และสงกําจัดโดยหนวยงานภายนอก กฟผ. สําหรับกากของเสียอุตสาหกรรม จะดําเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอยาง
มิดชิด เพ่ือรอนําไปกําจัดยังหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548  

 
  6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ดําเนินการบันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน เปนประจําทุกเดือน และ
ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปละ 1 ครั้ง โดยในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไมพบอุบัติเหตุ 
เกิดขึ้นกับพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่  สําหรับผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ประจําป 2564 ดําเนินการเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ซึ่งประกอบดวยการตรวจรางกายท่ัวไป
โดยแพทยและตรวจเลือดของพนักงานจํานวน 133 คน จากผลการตรวจวัด พบวา พนักงานสวนใหญมีรางกายปกติ 
ยกเวนดัชนีมวลกายที่พบวา สวนใหญมีความผิดปกติ ไดแก น้ําหนักเกิน โรคอวน และอวนมาก สําหรับการตรวจ
สุขภาพพิเศษใหแกผูปฏิบัติงานตามลักษณะงาน ไดแก สมรรถภาพการไดยิน การทํางานของปอด และการมองเห็น 
พบวา ผลการตรวจวัดสมรรถภาพการไดยินในพนักงานสวนใหญอยูในเกณฑปกติ ยกเวนสมรรถภาพการมองเห็นท่ี
พบวา สวนใหญมีความผิดปกติ โดยมีสายตามองไกลไมชัดหรือสายตาส้ัน สําหรับการตรวจสมรรถภาพการทํางาน
ของปอด โรงไฟฟาฯ ไดงดดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรั สโคโรนา  
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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   จ ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ทั้งนี้ โรงไฟฟาพระนครเหนือ มีแผนในการตรวจการทํางานของปอดใหแกพนักงานเม่ือสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีแนวโนมที่ดีข้ึน  
 

7. สาธารณสุข  
เก็บขอมูลสถิติของโรคที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพของประชาชนผูอาศัยในพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟาฯ 

จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพ้ืนที่ใกลเคียง 4 แหง ไดแก รพ.สต.บางกรวย (บานวัดจันทร) 
รพ.สต.บางสีทอง (บานวัดรวก) รพ.สต.บางไผ (บานบางไผนอย วัดศาลารี) อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ 
รพ.สต.บานวัดโชติการาม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยในชวงมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา ประชาชน 
เข ารับบริการสาธารณสุขดวยอาการป วยใน 3 อันดับแรก คือ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก  
รอยละ 12.59 รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 11.32 และโรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและ 
เมตะบอลิซึม รอยละ 8.38 ตามลําดับ  
 

8. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูนําชุมชนและประชาชนในบริเวณชุมชนใกลเคียงที่คาดวาจะ

ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีความถ่ีในการสํารวจ  
2 ปตอคร้ัง โดยคร้ังลาสุดไดดําเนินการสํารวจฯ ในป 2563 และไดรายงานผลการสํารวจฯ ในรายงานฉบับเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไวครบถวนแลว สําหรับการสํารวจในครั้งตอไป จะดําเนินการในป 2565 


