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แผนที่นําทาง
(roadmap)
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.
www.glocalization.org
ปจจุบันมีการพูดถึงเรื่องของ Roadmap หรือแผนที่นําทางกันมาก ผูเขียนก็เลยขอถือโอกาส
นี้ไดนําเรื่องราวของแผนที่นําทางมาเลาสูกันฟง เพื่อจะไดนํามาประยุกตใชกับชีวิตสวนตัว ชุมชน
สังคม การทํางานขององคกร Roadmap เปนเครื่องมือในลักษณะของการมองเห็น (Visualize) เพราะ
ปกติเราจะเก็บขอมูลไวในสมองทําใหมองไมเห็นภาพดังนั้น Roadmap ที่ดีจึงควรจะแปลงออกมาเปน
ภาพที่มองเห็นไดในรูปแบบของสื่อตางๆ เชน กระดาษ แฟมอิเลคทรอนิกส เปนตน
Roadmap จะทําใหเรามองเห็นภาพรวม (the whole) สามารถทําความเขาใจอยางเปนระบบ
(system approach) รวมทั้งสามารถมองเห็นประเด็นยอยในแตละสวนในคราวเดียวกัน Roadmap ถูก
นําไปใชกับงานตางๆ เชน สหภาพพมาจัดทํา Roadmap ในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย กระทรวง
สาธารณสุขจัดทํา Roadmap โครงการอาหารปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํา Roadmap
อาหารปลอดภัย เปนตน
ผังแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ป 2547 (Road Map of Food Safety)
การนําเขา

อาหาร /ปจจัยการผลิตอาหาร/
ยาสัตว /เภสัชเคมีภัณฑ
ตรวจสอบ ณ ดาน
- อย. (ดานในกทม.)
- สสจ. (ดานภูมิภาค)
ตรวจสอบสถานที่
นําเขาอาหาร
- อย. / สสจ.
ตรวจสอบสถานที่
นําเขา ยา และ
เภสัชเคมีภัณฑ
- อย. / สสจ.

การแปรรูป

การจําหนาย

ตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหารGMP (54 ประเภท)
-อย. / สสจ.

ตลาดสด *
-อย. /สสจ. /กทม. / กรมอ.
(Mobile 18 คัน 75 จว.)

ตรวจสอบสถานที่
แปรรูปอาหารทั่วไป
-อย. /สสจ.

ซุปเปอรมาเก็ต *
- อย. / สสจ./กรมวิทยฯ

ตรวจสอบสถานที่
ผลิตยาสัตว
- อย. /สสจ.

การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค
โครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน
- อย. (อย.นอย)
- กรมวิทยฯ (test kit)
- กรม อ.(โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ)

สถานที่จําหนาย
อาหาร / สถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร *
- กรม อ. / ทองถิ่น

เผยแพรประชาสัมพันธ
ผานสื่อ
- อย./ กรม อ./ กรมวิทยฯ /
สสจ.

รานยา
- อย. / สสจ.

ชมรมสรางสุขภาพ
-กรม อ. / สสจ./
ศูนยส ุขภาพชุมชน/สสจ.

ผลผลิต(output)
- อาหารสด ปราศจาก
สารปนเปอน 6 ชนิด
-อาหารแปรรูป มีฉลากที่มี
เครื่องหมาย อย.ถูกตอง
- ตลาดสดนาซื้อ 20%
- ซุปเปอรมารเก็ตมีมุมจํา หนาย
อาหารสดไดปายอาหารปลอดภัย
สถานที่ผลิต/นําเขา / จํา หนาย
ปฏิบตั ิถูกตองตามกฎหม าย
ทุกแหง
สถานที่ผลิตอาหารได
มาตรฐาน GMP (10,000 แหง)
สถานที่ปรุงจํา หนาย
> ผานเกณฑทองถิ่น 45%
--> ผานเกณฑ Clean Food
Good Taste 25%

--

- โรงเรียนจําหนายอาหาร
ปลอดภัย
- ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
70 %

- มีการพัฒนากฎหมายในระดับปฏิบัติใหสอดคลองกับสากลอยางนอย15 เรื่อง / พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการใหเทียบเทามาตรฐานสากล
- กําหนดการตรวจเฝาระวังเชิงระบาดวิทยา ตลาดสดพรอมกันทั่วประเทศ 2 ครัง้ ในเดือนก.พ. และ ส.ค. 2547 และตรวจอาหารในโรงเรียนในเดือนม.ค. และ ก.ค. 2547
มอบภารกิจการตรวจตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต ใหทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก และกระทรวงสาธารณสุขเปนฝายสนับสนุนโดยในป 2547 เริม่ ที่ กทม.
เมืองพัทยา อบจ. และเทศบาล

*

รูปแบบ Roadmap ที่เขาทํากันสวนใหญจะเริ่มจากการตอบคําถามที่วา เปาหมายสุดทายที่จะบรรลุ
ผลงานสรางสรรค เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. (ม.เชียงใหม)

บทความวารสารสาธารณสุขขอนแกน ฉบับที่ 181 ปที่ 16 ประจําเดือน มีนาคม 2547

คืออะไร (เรียกวาเปน begin with the end in mind) หากเราหาจุดสุดทายเจอและมีความชัดเจน เราก็
จะสามารถเริ่มตนจากสถานะปจจุบันได
Roadmap ที่ดีควรจะเปนแบบ Strategic map ก็คือ แผนที่นําทางเชิงกลยุทธ นั่งหมายถึงจะ
ตองเปนทางที่เดินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งในอนาคตประเทศไทยจะเปลี่ยนไป
ใชแผนยุทธศาสตรชาติ (national strategic plan) Roadmap แบบ Strategic ก็จะยิ่งมีความสําคัญ
หัวใจของการจัดทํา Roadmap คือ การใชความเปนสหสาขา (Intersectoral) โดยผูเกี่ยวของมี
สวนไดสวนเสียรวมจัดทํา เพื่อการกาวเดินตามแผนที่นําทางไปพรอมๆ กันอยางสอดประสาน เสริม
พลังกันและกัน (synergy) ในฐานะหุนสวน (partnership)
ความรูเรื่อง Roadmap ที่ผูเขียนนําเสนอนี้คงจะชวยเปดมิติการคิด การติดตามการเปลี่ยน
แปลงใหกับผูอานไดบาง ยังไงก็อยาลืมทดลองเขียน Roadmap ใหกับชีวิตตัวเองจะไดมองชีวิตอยาง
เปนระบบ เห็นภาพรวมของอนาคต มีเสนทางเดินชีวิตที่ชัดเจน ใชชีวิตไดอยางมียุทธศาสตร (Life
strategic) ฉบับหนารอติดตามเรื่องของการจินตนาการใหม (Re-imagine) คําศัพทใหมที่จะสงผลตอวิธี
คิดของคนไทย
หากตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเพิ่มเติม e-mail : glocalization@thailand.com หรือ
เว็บไซต www.glocalization.org

ผลงานสรางสรรค เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. (ม.เชียงใหม)

