
แหล่งเรียนรู้ : จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค (ทุนระดับต าบล) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค มีประธานกลุ่มจิตอาสาฯ น าโดย นางสาวอัญชลี   สายบัว  
เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ สมาชิกลุ่ม จ านวน 80 คน  
และร้านค้าในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงเทิง จ านวน 45 ร้าน 
 จากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงอยู่ในภาวะเสี่ยงตามผลการสุ่ม
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สารพิษตกค้างในกระแสเลือด และผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ การสุ่ม
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารพบมีสารปนเปื้อนจ านวน ๖๒ ชนิด จากทั้งหมด ๙๒ ชนิด การสุ่มตรวจสารพิษตกค้างใน
กระแสเลือดของกลุ่มเสี่ยงพบว่ามีสารพิษตกค้างในกระแสเลือดระดับไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงจ านวน ๑๗๘ คน 
จากทั้งหมด ๒๖๐ คน และการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในร้านค้า เช่น อาหาร เวชส าอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริม
พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยก าหนดจ านวน ๘ ร้านจากทั้งหมด ๒๐ ร้าน ซึ่งจากผลการสุ่มตรวจ
ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ประชาชน ผู้บริโภคมีความวิตกกังวลด้านสุขภาพ ประกอบกับบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังในด้านนี้ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีจิตอาสาและมีความต้องการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชน จึงจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ภายใต้การก ากับดูแลของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
  
๑.๒ เส้นทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สารพิษตกค้างในกระแสเลือด และผลิตภัณฑ์ในร้านค้า  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีการรวมกลุ่มเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัว 
และคนในชุมชนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเลือกซื้ออาหาร 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงเทิง จนเกิดทักษะ
ความสามารถ และเกิดการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในปีดังกล่าวนี้  และมีการด าเนินงานมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 
๑.๓ กระบวนการด าเนินงาน 
  ๑) มีการจัดตั้งจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค  
   - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยเจ้าหน้าที่และกลุ่มแกนน า 
   - เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อก าหนดแนวทางกรอบการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม 
   - ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มจิตอาสาฯ 
  ๒) หน้าที่การด าเนินงานออกปฏิบัติงาน และรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ภายในตลาดสด เดือนละ ๑ คร้ัง 
   - สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ทุกๆ ๓ เดือน 
   - สุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มแม่ค้า กลุ่มเกษตรกร ทุกๆ ๖ เดือน 
  ๓) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานก่อนและหลังการออกปฏิบัติงาน 
  ๔) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ และแหล่งเรียนรู้ตลาดสด 3 ข. 
 
๑.๔ ผลที่เกิดขึ้น 
 ๑) จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว และคนในชุมชน  
  ๒) ประชาชนมีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
 3) สมาชิกจิตอาสาฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์เพื่อสังคม และเกิดการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย 

4) จากการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในกระแสเลือดของกลุ่มเสี่ยง และการ
สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่าปริมาณที่ตรวจพบสารปนเปื้อนที่มีอันตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยก าหนดมีจ านวนที่ลดลง ดังนี้  

- สารพิษตกค้างในกระแสเลือด ลดลง 20% ต่อปี  
- สารปนเปื้อนในอาหาร ลดลง 40% ต่อปี  
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ลดลง 35% ต่อปี 

 



 
 
๑.๕ การขยายผลการด าเนินงาน 
 ๑) ทุกกิจการต้องได้รับการรับรองและออกใบอนุญาตการประกอบกิจการจาก เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 ๒) สามารถถ่ายทอดความรู้และประโยชน์จากการด าเนินงาน เชิญชวนกลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง 
 ๓) กลุ่มจิตอาสาคุ้มครองผูบ้ริโภคสามารถใช้ Application ในการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได ้
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ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ตัวอย่างสุ่มตรวจทั้งหมด 20 ร้าน 

สารพิษตกค้างในกระแสเลือดที่ตรวจพบ 
ตัวอย่างสุ่มตรวจทั้งหมด 260 คน 

สารปนเปื้อนในอาหารที่ตรวจพบ 
ตัวอย่างสุ่มตรวจทั้งหมด 92 ชนิด 



๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

การระดมทุน 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การน าใช้งบประมาณ 

ข้อตกลงร่วมกัน 

มติท่ีประชุม 

ภายใต้ระเบียบราชการ 

เป้าหมาย นโยบาย ทต.เวียงเทิง 

ส่งเสริมหใประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อตนเอง 

ส่งเสริมขีดความสามารถของกลุ่มจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างจากการท างานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่หวัง
ผลตอบแทน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้บริโภค 

กลุ่มแม่ค้าในตลาดสด ๓ ข. 

ผู้ประกอบการร้านค้า 

กฎระเบียบ 

ระเบียบทางราชการ พรบ.อาหาร 

กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม/แม่ค้า/ผุ้ประกอบการร้านค้า/
ประชาชน ในพื้นที ่

แหล่งเรียนรู้  “จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค” 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้ข้อมูล 

การบูรณาการข้อมูล 

การน าข้อมูลเข้าสู่แผนพัฒนา 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การคืนข้อมูลให้กลุ่มผู้บริโภค/กลุ่มแม่ค้า/ผู้ประกอบการร้านค้า 


