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บ ทความพิเศษ
กระบวนการรับจางชวง (Outsourced Process) ในงานบริการโลหิต
พิมล  เชี่ยวศิลป

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ไดมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001:2000 เปน ISO 9001:2008
ซึ่งไดประกาศใช เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจ
เพิ่มขึ้นวา ลูกคาขององคกรที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO
9001 แลวไดรับผลิตภัณฑ/บริการ ทีส่ อดคลองกับทไี่ดตกลงกันไว
ภายใน 1 ปหลังการประกาศใช ใบรับรองที่ออกใหมทั้งหมดตองเปน
ISO 9001:2008 หากองคกรใดที่ไดรับก ารรับรอง ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2000 อยูแลว แตยังไมปรับเปลี่ยนหรือไมไดขอรับการ
ตรวจตามมาตรฐานใหมนี้ ใบรับรอง ISO 9001:2000 จะยังคง
มีผลไดตออีก 2 ป นับจากวันที่ประกาศใช องคกรที่ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานนคี้ วรที่จะศึกษาวามาตรฐานฉบับปจจุบันนี้ มีความแตก
ตางหรือปรับเปลี่ยนไปมากนอยเพียงใด และในประเด็นใดบาง เทา
ที่ดูในภาพรวมแลว นับวาม ีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพียงเล็กนอย
ในการใชภาษาและคำ�เพื่อใหข อความในบางประโยคมีค วามชัดเจน
และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเทานั้น หรือมีการเพิ่ม หมายเหตุ
เพื่ออธิบายความใหชัดเจนและครอบคลุมย ิ่งขึ้น
Outsourced processes นับวันจ ะยิ่งเพิ่มความสำ�คัญมาก
ขึ้น เพราะเปนที่นิยมปฏิบัติกันแ พรหลายมากขึ้น
ใน General Requirements ของขอกำ�หนด 4.1 ไดเพิ่ม
หมายเหตุ ขอ 2 และ 3 เพื่อ define ‘outsourced processes’
และการควบคุมกระบวนการนี้อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะขอ
อธิบายขยายความดังนี้
Outsource หมายถึง การรับจางชวงใหองคกรภายนอก
ดำ�เนินการแทน ปรากฏการณน ี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมานานพอ
สมควร และนิยมแพรหลายกอนในวงการธุรกิจเอกชนซึ่งม ักจะ
เปนองคกรใหญที่มีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ชนิดของ
การรับจางชวงสามารถจะแบงไดเปน 3 ชนิดค ือ site services,
manufacture และ research and development ในระยะแรก
ขอบขายของงานมักเปนงานบริการ หรือใชแรงงาน ตัวอยางเชน การ
ใหบริษัทภายนอกมารับจางชวงทำ�หนาที่รักษาความปลอดภัย หรือ
บริษัทท ำ�ความสะอาดอาคารสถานที่ เปนตน ตอมาขยายไปในงาน
ที่มีความสำ�คัญและซับซอนขึ้น และมีผ ลกระทบตอระบบคุณภาพ
ของการบริการและผลิตภัณฑขององคกรมากขึ้น ไดแก งาน logistic การจัดจำ�หนายผลิตภัณฑ ซึ่งร วมถึงการจัดเก็บ การสง

มอบผลิตภัณฑแกลูกคา และการติดตามการชำ�ระเงินเปนตน จึง
เกิดเปนธุรกิจใหมๆขึ้น หากกระทำ�ภายใตก ารบริหารจัดการที่ดี
และมีคุณภาพ จะเปนประโยชนกับทุกฝาย กระบวนการที่นำ�ไปให
รับจางชวง สามารถใหทำ�โดยหนวยงานหรือองคกรที่เปนอิสส ระ ไม
ขึ้นกับผ ูจาง ในทางกลับกัน อาจเปนส วนหนึ่งข ององคกรผูจาง ที่
ไมไดอยูภายใตระบบบริหารงานคุณภาพเดียวกัน หรือ ไดรับการ
บริการนั้นๆ จากสำ�นักง านใหญข ององคกร หรือจากแผนกอื่น ที่
อยูภายในกลุมหรือเครือขายขององคกร และแมว าการรับบริการ
นั้นๆโดยไมต องเสียค าใชจายหรือโอนเงินใหกันก็ตาม ยังคงสามารถ
ประยุกตใช ISO 9001:2008 ขอกำ�หนด 7.4 (Purchasing) และ
ขอ 4.1 (General requirement)
มีสาเหตุ 3 ประการที่ทำ�ใหองคกรตางๆ เลือกการจางชวงแทน
การดำ�เนินการเอง ไดแก มีทรัพยากรไมเพียงพอ ขาดบุคลากร
ชั่วคราวหรือถาวร บุคลากรขาดความชำ�นาญเฉพาะทาง หรือขาด
โครงสรางพื้นฐานที่จำ�เปน (infrastructure) ทำ�ใหเจาของกิจการไม
ตองดำ�เนินงานเองทุกกระบวนการ สามารถเลือกงานที่เหมาะสมไป
จัดจางชวงใหองคกรภายนอกดำ�เนินการแทนได ทั้งนีข้ ึ้นกับสาเหตุ
และปจจัยตางๆ ที่องคกรประสบอยู นอกจากนี้ยังมีอ ีกเหตุผลคือ
ความคุมทุนมากกวาด ำ�เนินการเอง ในการจัดจางชวงตองระบุข อ
ตกลงและเงื่อนไขตางๆในสัญญา และมีระบบการประมูลเปนราย
ป ตามระเบียบการจัดจาง นอกจากนีย้ ังสามารถจัดจางชวงเปน
ชิ้นงานได
สำ�หรับง านบริการโลหิต ก็หนีไมพนกระแสการเปลี่ยนแปลง
นี้ ตามโลกาภิวัฒน ตัวอยางเชน มีก ารสงตรวจการติดเชื้อใน
โลหิตบริจาคดวยวิธี NAT ขามประเทศ จากฮองกงไปประเทศ
ออสเตรเลีย หรือการตรวจ HLA ในโครงการ unrelated stem
cell transplantation จากไตหวันไปประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ทั้งสองกรณีเปนการจางในระยะเริ่มตน ตอมาเมื่อองคกรมีความ
พรอมก็ไดนำ�กลับมาทำ�การตรวจเอง การดำ�เนินการเชนนี้เทากับ
เปนการซื้อเวลา ทำ�ใหสามารถเริ่มโครงการไดทันที ซึ่งถ ารอเตรียม
ความพรอมของบุคลากร อาจตองใชเวลาไมนอยกวา 1-2 ป การ
บริการโลหิตของประเทศสิงคโปรเปนอ ีกประเทศหนึ่งท มี่ ีการใหรับ
จางชวงงานที่เปนภ ารกิจประจำ�วัน ตัวอยางเชน การจางชวงใหจัด
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เตรียมวัสดุอุปกรณ และรถสำ�หรับรับบริจาคโลหิตหนวยเคลื่อนที่
ศูนยบ ริการโลหิตฯ เพียงแตแ จงวันเวลาสถานที่และจำ�นวนยอด
ผูบริจาค แลวสงแตเจาหนาทีท่ ี่ทำ�การเจาะเก็บโลหิตไปตามทีไ่ด
นัดหมายกัน ก็สามารถดำ�เนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดมีการใหรับจาง
ชวงอยูหลายกระบวนการ ตัวอยางเชน การรักษาความปลอดภัย
การทำ�ความสะอาดอาคารสถานที่ และที่เปนท างดานเทคนิคไดแก
การตรวจสารเคมีในโลหิตผูบริจาค และการสงพลาสมาไปแยกเปน
ผลิตภัณฑช นิดตางๆทีใ่ชในการรักษาที่ประเทศเกาหลีใต เปนตน
นอกจากนี้ ในทางกลับกัน ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ จัดตั้ง
ภาคบริการโลหิต จำ�นวน 11 แหงกระจายอยูทั่วประเทศ เพื่อร ับ
จางชวงตรวจคุณภาพโลหิตบ ริจาค ไดแก การตรวจ ABO, Rh,
antibody screening และการตรวจการติดเชื้อไวรัส anti-HIV,
HIV-Ag, anti-HCV, HBsAg, และ syphilis ใหแ กโรงพยาบาล
ของจังหวัดตางๆ ซึ่งเทากับวาภ าคบริการโลหิตฯ หรือศ ูนยบ ริการ
โลหิตฯ เปนองคกรภายนอกที่รับจางชวง (outsource) ใหแ กโรง
พยาบาลตางๆ
สำ�หรับโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภ าครัฐและเอกชน มีการจางชวง
กระบวนการในทำ�นองเดียวกัน กระบวนการทางเทคนิคที่ใหจาง
ชวงกันมาก ไดแก การสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณตางๆ
และ การทดสอบทางหองปฏิบัตกิ ารชนิดพิเศษ (special tests)
ซึ่งตองใชเครื่องมือพิเศษ หรือค วามชำ�นาญพิเศษ และมักจะมี
จำ�นวนการทดสอบนอย จึงไมคุมที่จะดำ�เนินการเอง
การใหรับจางชวงจะประสบความสำ�เร็จตามความมุงหมาย และ
ยั่งยืนไปไมได ถาข าดการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ เชนมีวิธี
การคัดเลือกผูรับจางชวง การประเมินซ ้ำ�เปนระยะๆ เปนตน ทั้งนี้
อาจรวมถึงการ audit องคกรที่รับจางชวงดวย ในระบบบริหารงาน
คุณภาพ ของ ISO 9001: 2008 ไดระบุไวในขอกำ�หนดที่ 4 ดังนี้
Quality management system. 4.1 General requirements
Note 2 An “outsourced process” is a process
that the organization needs for its quality management
system and which the organization chooses to have
performed by an external party.
Note 3 Ensuring control over outsourced
processes does not absolve the organization of the
responsibility of conformity to all customers, statutory
and regulatory requirements. The type and extent of
control to be applied to the outsourced process can
be influenced by factors such as
a) The potential impact of the outsourced process

on the organization’s capability to provide product that
conforms to requirements.
b) The degree to which the control for the product
is shared.
c) The capability of achieving the necessary control
through the application of 7.4 (purchasing).
ในขอกำ�หนดนี้ ใหนิยามของ outsourced process วาเปน
กระบวนการทไี่ดถูกก ำ�หนดวาม ีความจำ�เปนตอร ะบบบริหารงาน
คุณภาพขององคกร แตถูกเลือกใหมีการดำ�เนินการโดยหนวยงาน
ภายนอกองคกร และองคกรไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของ
องคกร ที่มีตอค วามสอดคลองกับขอกำ�หนดของลูกคา กฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ได นอกจากนี้ขอกำ�หนดยังใหแ นวคิดถึง
ปจจัย ในการนำ�มาพิจารณากำ�หนด ประเภทและขอบเขตของ
การควบคุม ไดแก ผลกระทบตอองคกร ระดับของการรวมมือ
ในการควบคุมกระบวนการ และความสามารถในการควบคุมผ าน
กระบวนการจัดซื้อ ตามขอกำ�หนด 7.4
การควบคุม กระบวนการรับจางชวง
การตรวจสอบกระบวนการ การรับจางชวงโดยทั่วไปจะขึ้นกับ
ความสามารถที่จะทำ�การ ควบคุมที่จำ�เปนไดโดยผานขอกำ�หนด
ของ ISO 9001:2008 ขอ 7.4 และ 4.1
มีสถานการณอ ยู 2 ประการทตี่ องนำ�มาพิจารณา เมื่อตอง
กำ�หนดระดับของการควบคุม ไดแก
1.		เมื่อองคกรมีความสามารถและศักยภาพที่จะดำ�เนิน
การนั้นไดเอง แตเลือกที่จะใหรับจางชวง ดวยเหตุผลใดก็ตาม
ในสถานการณเชนนี้ องคกรสามารถกำ�หนดเกณฑการควบคุม
กระบวนการไวไดเลยในขอกำ�หนด สำ�หรับผ ูรับจางถาจำ�เปน
2.		เมื่ออ งคกรไมมีความสามารถและศักยภาพที่จะดำ�เนินการ
นั้นไดเอง และเลือกที่จะใหรับจางชวง ในสถานการณเชนนั้น องคกร
จะตองมั่นใจวา การควบคุมที่เสนอโดยผูรับจางมีความสมบูรณ
เพียงพอ ในบางกรณีอาจมีความจำ�เปนทีต่ องอาศัย ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก มาชวยทำ�การประเมิน
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับขอกำ�หนดดังกลาว องคกร
ที่มีการใหรับจางชวงองคกรภายนอก ตองมีการกำ�หนดวา จะ
ดำ�เนินการควบคุมในลักษณะใด การควบคุมในองครวมอาจระบุ
ในคุณลักษณะเฉพาะ (specification) โดยกำ�หนด qualification
ขององคกรที่รับจาง หรือร ะบุวาตองไดรับการรับรองมาตรฐานใน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบใดระบบหนึ่ง ตัวอยางเชน ไดรับ
การรับรองการปฏิบัติงานตามขอกำ�หนด GMP และ หรือ ISO
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Outsourced Process ในงานบริการโลหิต
9001:2008 หรือ ISO 15189 เปนตน อยางไรก็ตาม ขอกำ�หนด
ของ ISO 9001:2008 ระบุไววา องคกรที่รับจางชวง ไมจำ�เปน
ตองไดรับการรับรองในระบบบริหารงานคุณภาพ แตตองแสดง
ใหไดว ามีความสามารถ มีผลงานที่ผานมา และประสบการณใน
งานหรือกระบวนการนั้นๆ รวมทั้งมีการตรวจรับง านเมื่อมีการสง
มอบเปนตน หรือถาจำ�เปน ก็สามารถลงไปในรายละเอียด ตัวอยาง
เชน รวมกำ�หนดวิธีการทำ�งาน การตรวจติดตามคุณภาพองคกร
ทั้งภายในและภายนอก เปนระยะๆ ตามที่กำ�หนดไว หรือการสุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในจุดท ี่สำ�คัญ ตัวอยางเชนการตรวจสอบ
บันทึกการเฝาระวังอุณหภูมขิ องตูเย็นที่เก็บวัสดุภัณฑที่มีผลตอ
คุณภาพของการบริการและหรือผลิตภัณฑ บันทึกผลของการ
ควบคุมคุณภาพทั้งภายในและหรือภ ายนอก เปนตน โดยเลือก
กระทำ�ตามความจำ�เปนแ ละความเหมาะสมของงาน
อาจเพื่อความสะดวกหรือเปนความจำ�เปนที่ตองระบุวิธีการ
ควบคุมไวในสัญญา ตองมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
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การตามระยะที่กำ�หนดไว และมีการบันทึกไวเปนห ลักฐาน ใชใน
การจัดทำ�รายชื่อผูสงมอบที่ไดรับอนุมัติแลว (approved supplier list) เพื่อใชเปนข อมูลประกอบการคัดเลือกผูรับจางชวง
ในโอกาสตอไป
การประกอบกิจการใหมีคุณภาพสม่ำ�เสมอ และยั่งยืนนั้น เกิด
ขึ้นเองไมได บุคลากรเปนอ งคประกอบหนึ่งทสี่ ำ�คัญ ที่จะทำ�ใหงาน
ที่มคี ุณภาพเกิดขึ้น ความตระหนักของบุคลากรตอร ะบบคุณภาพ
วา ‘Quality costs but poor quality costs more’ เปนความ
จำ�เปนที่ตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นภ ายในทุกองคกร
เอกสารอางอิง

11.		International Standard ISO 9001: 2008. Fourth edition 2008-11-5.
12.		International Standard ISO 9001: 2008: Introduction and support
		package: Guidance on ‘Outsourced processes’ Document : ISO/
		TC 176/sc 2/N 630R3 October 2008.
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