เฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปีของเราและเตรียม
พร้อมส�ำหรับการดูแลในอนาคต
Sedgwick มีความส�ำเร็จมากมายซึง่ ท�ำให้เราได้ภาคภูมใิ จเมือ่ เราเริม่ ต้นก้าวเข้าสู่ปี 2019 รวมถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ใน
การด�ำเนินธุรกิจ ประโยชน์ ทไี ่ ด้รบั จากประสบการณ์ ทไี ่ ด้รบั การพิสูจน์ มาแล้วในการท�ำงานร่วมกับองค์กรชัน้ น� ำของโลก ท�ำให้เรายัง
ต้องปรับเปลีย่ นข้อเสนอการบริการของเราให้เหมาะสมกับการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ทีล่ ูกค้าก�ำลังเผชิญในปั จจุบนั อย่างต่อเนือ่ งต่อไป
การจัดการธุรกิจในด้านความเสีย่ งและการดูแลผลประโยชน์ ทรี ่ อบด้านของเรามุ่งเน้ นไปทีก่ ารบรรเทาและลดความเสีย่ ง ความสูญ
เสีย เพือ่ ช่วยให้พนักงานและองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปกป้ องชือ่ เสียงของแบรนด์ รวมทัง้ เป็ นการช่วยควบคุมต้นทุน
ด้วยประสบการณ์ กว่า 50 ปี ลูกค้าสามารถไว้วางใจเราได้ในเรือ่ งการจัดการปั ญหาทางธุรกิจและความเชีย่ วชาญทีพ่ วกเขาต้องการ
เพือ่ ให้แ น่ ใ จว่า เราให้บ ริก ารได้อ ย่า งดีทีส่ ุด ทีม ของเราพร้อ มมุ่ง มันที
่ จ่ ะยืน อยู่ใ นแถวหน้ า ของอุ ต สาหกรรมทีม่ ีแ นวโน้ ม ส่ง ผลกระทบ
ต่อธุรกิจต่าง ๆ ผู้น�ำทางความคิดของ Sedgwick เชือ่ ว่า แนวโน้ มและการเปลีย่ นแปลงต่อไปนี้จะเป็ นสิง่ ส�ำคัญในปี 2019 เราจะจับตา
มองแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงนี้ตลอดทัง้ ปี และช่วยเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคตให้กบั ลูกค้าของเรา

เตรียมพร้อมสำ�หรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
วางแผนส�ำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด – การมีแผนกอบกู้ความเสียหายซึ่งพร้อมไป
ด้วยทรัพยากร “ตามที่ต้องการ” ที่เคยผ่านประสบการณ์และสามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วต่ออุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติอื่นๆ และภัยที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในโลกไซเบอร์ ยังคงมีความส�ำคัญต่อธุรกิจและเจ้าของ
ทรัพย์สิน และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น การค้นหาสาเหตุและต้นตอของปัญหา - โดย
การส�ำรวจตรวจสอบ การประเมิน และการทดสอบ - จะสามารถช่วยในการก�ำหนด
ขอบเขตเกี่ยวกับความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายได้
ท�ำความเข้าใจกับผลกระทบของเศรษฐกิจแบบแบ่งปันต่อการท�ำงาน – จากการแบ่ง
ปันระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค การแลกเปลี่ยนที่หลากหลายของทรัพย์สิน ทักษะ
แรงงาน และพื้นที่ท�ำงานท�ำให้ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการด�ำเนินงานเกิดขึ้น
ตามมาได้ เศรษฐกิจแบบแบ่งปันท�ำให้เกิดความสะดวกสบายและข้อดีนานัปการ แต่
เมื่อเศรษฐกิจแบบแบ่งปันขยายตัวมากขึ้น ความวิตกกังวลด้านความรับผิดที่อาจจะ
เกิดขึ้นและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของผู้บริโภคก็ขยายขึ้นเป็นเงาตามตัว
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุค – จ�ำนวนคนวัยหนุ่มสาวได้แซงหน้าวัยท�ำงาน
ที่อายุมากกว่าไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ และผู้ที่เกิดใน
เจเนอเรชัน Z จ�ำนวนที่มาก
ขึ้นก็ก�ำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้ นายจ้างจะต้องจัดท�ำ
โปรแกรมการรับผู้ที่กลับเข้ามาทํางานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรองรับผู้คนได้ถึงห้าช่วงอายุ
ระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ท�ำงานยังคงส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรม ความปลอดภัย
และหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งานต่าง ๆ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
นายจ้างควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมการรับผู้กลับเข้ามาทํางานได้แจ้งราย
ละเอียดของลักษณะงานปัจจุบันและต�ำแหน่งหน้าที่ที่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่มีเปิด
ภายในบริษัท หรือ ตัวเลือกการโอนย้ายต�ำแหน่งงานเฉพาะกาลกับองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไรของชุมชน

เตรียมพร้อมส�ำหรับเทคโนโลยีระดับต่อไป
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล – ความเสี่ยง
ทางไซเบอร์ในส่วนเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงกันจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความ
ปลอดภัยของข้อมูลยังคงมีล�ำดับความส�ำคัญสูงสุดส�ำหรับธุรกิจ การท�ำงานร่วมกับ
บริษัทที่ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องข้อมูลและมุ่งมั่นที่จะปกป้องและรักษาความ
ลับและความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบการ
ปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) เป็นสิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
ยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภค – เทคโนโลยีเฉพาะทาง เช่น เครื่องมือการจัดการ
เคลมแบบบริการตนเองและโปรแกรม Telemedicine, telePT และระบบพยาบาล
ผ่าตัดจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยน�ำเสนอทรัพยากรที่ทรง
คุณค่าและช่วยให้พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บสามารถด�ำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการ
ฟื้นตัวที่เร็วขึ้นและยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียกร้องอีกด้วย ข้อก�ำหนดเพิ่ม
เติม เช่น ความยืดหยุ่นในการปรับการสื่อสารส�ำหรับวัยที่แตกต่างกันจะช่วยท�ำให้มี
ความสะดวกในทุกประเด็นและลดความซับซ้อนของค�ำศัพท์ทางอุตสาหกรรมลง
ปรับปรุงการประเมินความเสียหายให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี – ความสามารถของ
ปัญญาประดิษฐ์ แอปมือถือ โดรน การท�ำแผนที่ภูมิศาสตร์ การสแกน 3 มิติแบบ
ดิจิทัล และการสตรีมวิดีโอจะยังคงมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการประเมินความ
เสียหายของทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือเหล่านี้น�ำเสนอข้อมูลและภาพที่
ส�ำคัญในแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการและประสบการณ์ผู้บริโภค
โดยรวมได้เป็นอย่างดี

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์แบบใหม่ในการดูแลสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการฟื้นตัว – การรายงานการบาดเจ็บในที่ท�ำงานตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็น
สิ่งจ�ำเป็น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปยังคงเป็นความท้าทายเพราะนายจ้างต้องการการดูแลที่
ดีที่สุดส�ำหรับพนักงานของพวกเขา การก�ำหนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสม ทรัพยากร
ที่เหมาะสม
และการยกระดับการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงถึงกันยังคงมีความส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มุ่งเน้นในปีนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นการเข้าถึงง่ายและมีตัวเลือกเพิ่มเติม
- เช่น ตัวเลือกการขนส่งตามความต้องการ การเข้าถึงผู้ให้บริการในเว็บ และเครื่อง
มือสนับสนุนแบบบริการตนเอง - ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานและ
ปรับปรุงสุขภาพและผลลัพธ์ของการกลับเข้ามาทํางานให้ดียิ่งขึ้น
ให้การดูแลอย่างมีคุณค่าขั้นสูง - รูปแบบการน�ำเสนอการดูแลสุขภาพยังคงเปลี่ยนไป
จากการอิงตามปริมาณไปสู่การอิงตามคุณค่า โดยเน้นไปที่สุขภาพและสุขภาวะของผู้
ป่วยแต่ละรายมากขึ้น เพื่อให้แบบจ�ำลองเหล่านี้ประสบความส�ำเร็จ ผู้จัดการความเสี่ยง
ต้องให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ และช่วยให้พวกเขาสามารถด�ำเนินการ ส่งเสริม
และรักษากลยุทธ์เหล่านี้ให้ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย
มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพจิตในที่ท�ำงาน - ปัญหาด้านจิตสังคมอาจส่งผลกระทบต่อระดับ
การขาดงานและผลิตภาพ หากไม่มีการจัดการแก้ไขที่ดีขึ้น คาดว่าทั้งโลกจะสูญเสียวัน
ท�ำงานไปทั้งสิ้น 12,000 ล้านวันเนื่องจากโรคซึมเศร้าและความวิตกกังวลเพียงอย่าง
เดียวในปี 2030* ความพยายามที่จะลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ในที่ท�ำงาน การมอบ
การดูแลตามที่ต้องการให้กับพนักงานและการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพเชิง
พฤติกรรมจะยังคงมีความส�ำคัญต่อไปอีกหลายปี

ขยายความเชี่ยวชาญด้านการเคลมให้กว้างขึ้น
เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนไป
จัดการความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และความเสีย่ งในการเรียกคืน – ปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถท�ำให้แบรนด์ของบริษัทเสียชื่อเสียงได้และยังอาจ
ท�ำให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรลดลงหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและ
การพิจารณาถึงการจัดการแบรนด์
การเลือกคู่ค้าที่สามารถท�ำให้มั่นใจได้ว่าจะมี
แนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้และมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอจะยังคงมีความ
ส�ำคัญต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สร้างทีมจัดการเคลมที่มีทักษะ – การดึงดูดและรักษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลมที่มี
ความสามารถจะยังคงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับอุตสาหกรรมของเรา นอกเหนือจาก
การสร้างความรู้ด้านการเคลมในเชิงเทคนิคแล้ว ยังมีความต้องการความรู้ใหม่ ๆ ใน
เชิงลึกเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบ
ของการสูญเสียชื่อเสียงของแบรนด์และความภักดีของลูกค้า การใช้เครื่องมือในการ
เคลมแบบบริการตนเอง รวมท้้งการปรับขั้นตอนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมบริหารความทุพพลภาพแบบบูรณาการ
– ด้วยการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่อง ที่ประสบการณ์ของพนักงาน มีนายจ้างจ�ำนวนมาก
ขึ้นที่ต้องการควบรวมโปรแกรมต่าง ๆ ของตนเพื่อน�ำเสนอบริการได้อย่างราบรื่น เรา
มองเห็นความต้องการด้านการจัดการกับกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น
ทั่วโลก รวมถึงประโยชน์ของการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของกฎระเบียบด้านการลาและความทุพพลภาพทั่วโลก ในบางภูมิภาค สวัสดิการการ
ลาที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้างนั้นก�ำลังแพร่หลายมากขึ้น นายจ้างจะต้องพร้อมที่
จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและก�ำหนดนโยบายเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้
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