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วิ วัฒนาการข้องประสู่บการณ์์  
เทคโนโลย่ ดิ จิ ทัลท่� ม่าควบค่�กั บโซัล่ ชั้ นซึั� งมุ่�งให้ความ่สู่ำ าคัญกั บม่นุษย์จะช้� วยปรั บปรุงประสู่บการณ์์การเร่ ยกร้องสิู่ น
ไหม่ทดแทนอย�างตื่�อเน่� อง และลดความ่ยุ�งยากข้องข้ั้ นตื่อนปฏิิ บั ติื่ สู่ำ าหรั บผ่บ้ริ โภคให้ ด่ ข้ึ้ น

หั วข้้ อสู่นทนา:

•  เทคโนโลย่ คลาวด์และอิ นเทอร์ เฟซัท่� ใช้้งานง�ายยังคงถ่ึ กพั ฒนาให้ ก้ าวหน้ าตื่�อไปและสู่ร้ างค
วาม่อุ�นใจให้ กั บล่ กค้ าและผ้่บริ โภค เม่่� ออาจต้ื่องเผชิ้ ญกั บสู่ถึานการณ์์ ในการเร่ ยกค่ นผลิ ตื่ภัณ์
ฑ์  เทคโนโลย่ การพิ จารณ์าตัื่ดสิู่ นอัตื่โนม่ั ติื่ กำาลังจะม่า ซึั� งม่่ ความ่เป็ นไปได้ ท่� จะพั ฒนาให้
ข้ั้ นตื่อนการยอม่รั บและดำาเนิ นการเร่ ยกค่ นผลิ ตื่ภัณ์ฑ์  การรั บประกั น หร่ อกรณ่์ ปกติื่ อ่� น 
ๆ จำานวนนั บพั นรายการให้ เสู่ร็ จส้ิู่ นได้ภายในไม่� ก่� ชั้� วโม่ง โดยอาศั ยกลไกข้องหลักเกณ์ฑ์แบ
บบ่รณ์าการ 

•  เคร่� องม่่ อตื่�าง ๆ แบบบริ การตื่นเองซึั� งช้� วยให้ พนั กงานท่� บาดเจ็ บ ผ่ท่้� ลาหยุด หร่ อผ่้เร่ ยกร้ อ
งค�าสิู่ นไหม่ยังคงม่่ สู่� วนร�วม่ โดยให้ เห็ นแตื่�ละข้ั้ นตื่อนในแบบเร่ ยลไทม่์  และปรั บปรุงเวลาท่�
ใช้้ ในการฟ้่ นตัื่ วและการตื่กลงเพ่� อหาข้้ อสู่รุปได้ ด่ ข้ึ้ น ผ่บ้ริ โภคสู่าม่ารถึปรั บปรุงประสู่บการ
ณ์์การเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่ทดแทนข้องพวกเข้าได้  โดยการกำาหนดร่ปแบบการสู่่� อสู่ารท่� ตื่นเอ
งต้ื่องการได้  

•  ในสู่ภาพแวดล้อม่ระหว�างประเทศ ผ้่บริ โภคม่ั กจะม่องหาเทคโนโลย่ ช้ั้ นนำ าท่� ม่่ การเข้้ าถึึ งข้้ อม่่
ลแบบเร่ ยลไทม่์จากผ่ใ้ห้ บริ การ 

•  นอกจากน้่  การบ่รณ์าการ (integration) ท่� เป็ นร่ปแบบการทำ างานปั จจุบั นก็ พั ฒ
นาไปได้ ไกลกว�าการบ่รณ์าการข้องโปรแกรม่จัดการอุบั ติื่ ภัยและการทุพพลภาพ – 
สิู่� งท่� สู่ำ าคัญในข้ณ์ะน้่  ค่ อประสู่บการณ์์ท่� ทำ าให้ ผ่ใ้ช้้งานง�ายข้ึ้ น รวม่ท้ั งการเช่้� อม่ตื่�อผ่้
บริ โภคเข้้ ากั บทรั พยากรท่� ถ่ึ กต้ื่องในเวลาท่� เหม่าะสู่ม่ แนวคิ ดร้ านค้ าครบวงจร (one-
stop shop) สู่าม่ารถึครอบคลุม่การบ่รณ์าการข้องระบบ การบริ โภค ข้้ อม่่ ล รายช่้� อ 
แนวทางปฏิิ บั ติื่ ท่� ด่ ท่� สุู่ด และอ่� น ๆ

การลงทุนอย�างตื่�อเน่� องในเทคโนโลย่  วิ วั ฒนาการข้องเคร่� องม่่ อตื่�าง ๆ ข้องเรา และการศึ กษาข้
องผ่ป้ระเม่ิ นค�าสิู่ นไหม่และคนทำางาน เป็ นสิู่� งจำาเป็ น เน่� องจากเราต้ื่องสู่นองตื่อบตื่�อการเปล่� ยนแ
ปลงท่� รวดเร็ ว รวม่ท้ั งความ่คาดหวังข้องผ้่บริ โภคในปั จจุบั นด้ วย กลยุทธ์ีตื่�อเน่� องเหล�าน้่ ช้� วยสู่นั บสู่นุนประสู่บการณ์์รายบุคคลท่� ช้� วยลดความ่ยุ�งยากและย
กระดั บประสู่บการณ์์ข้องล่ กค้ า ซึั� งในเวลาเด่ ยวกั นก็ เป็ นการข้ั บเคล่� อนความ่สู่ม่�ำ าเสู่ม่อ ประสิู่ ทธิี ภาพ และผลประกอบการสู่ำ าหรั บองค์กรด้ วยเช้� นกั น

วัฒนธีรรม่ความ่ใสู่� ใจซึั� งกันและกัน
จากเร่� องร้องเร่ ยนค�าสิู่ นไหม่ในหลากร่ปแบบ ผ้่ประเม่ิ นเริ� ม่ม่่ การพั ฒนาตื่นเองเข้้ าสู่่�การเป็ นหุ้นสู่� วนและผ่สู้่นั บสู่นุนช้� ว
ยเหล่ อผ้่บริ โภค โดยใช้้ความ่เช่้� ยวช้าญในด้านการเร่ ยกร้องค�าสิู่ นไหม่ทดแทนและให้ความ่ช้� วยเหล่ อโดยมุ่�งเน้ นการเอ
าใจใสู่� และความ่เห็ นอกเห็ นใจ.

หั วข้้ อสู่นทนา:

•  โปรแกรม่ข้ั้ นสู่่งม่ากม่ายจะถ่ึ กนำ าม่าใช้้ เพ่� อจัดการความ่ต้ื่องการเฉพาะ พร้ อม่ด้ วยการให้ ความ่ด่ แลแบบเฉพาะทาง ตัื่ วอย�างหนึ� งค่ อการด่ แล
ภายใต้ื่ภาวะวิ กฤติื่  ซึั� งช้� วยนายจ้ างสู่นองตื่อบตื่�อเหตุื่การณ์์รุนแรงในสู่ถึานท่� ทำ างาน การบาดเจ็ บจากม่หั นตื่ภัยท่� ร้ ายแรง และการเร่ ยกร้ องค�
าสิู่ นไหม่ทดแทนท่� ม่่ ความ่ซัั บซ้ั อน โดยจัดเตื่ร่ ยม่ทรั พยากรจากแหล�งเด่ ยวให้ พนั กงานสู่ำ าหรั บการให้ คำาแนะนำ าทางคลิ นิ กและการด่ แลทางก
ารแพทย์  ตัื่ วเล่ อกการด่ แลท่� ม่่ การจัดการอย�างด่  ซึั� งปั จจุบั นรวม่ถึึ งการติื่ ดตื่าม่พิ เศษสู่ำ าหรั บผ่ซึ้ั� งต้ื่องการโปรแกรม่พยาบาลหลังการผ�าตัื่ด 
บริ การด้ านสุู่ข้ภาพเชิ้ งพฤติื่ กรรม่ การสู่นั บสู่นุนด้ านยา และอ่� น ๆ ตัื่ วอย�างอ่� น ๆ ได้ แก�  ผ่ป้ระสู่านงานท่� ผ� านการอบรม่อาจถ่ึ กรวม่เข้้ าม่าเพ่� อช้� วยผ่้
บริ โภคท่� ม่่ ภาวะสู่ม่องเสู่่� อม่ดำาเนิ นการเร่ ยกร้ องในเร่� องทรั พย์ สิู่ น 

• การช้� วยให้ ผ่ค้นม่่ สุู่ข้ภาพด่ และม่่ ประสิู่ ทธิี ภาพไม่� ใช้� แค� เร่� องข้องสุู่ข้ภาพกายและสุู่ข้ภาพจิ ตื่เท� าน้ั น นายจ้ างกำาลังคิ ดเก่� ยวกั บสุู่ข้ภาพทางการเงิ น
ข้องบรรดาพนั กงาน (หร่ อการข้าดแคลนสุู่ข้ภาพทางการเงิ นท่� ด่ ) และผลกระทบท่� ม่่ ตื่�อการทำ างานและผลิ ตื่ผล การสู่นั บสู่นุนในระดั บท่� สู่่งข้ึ้ นสู่าม่
ารถึช้� วยบรรเทาความ่เคร่ ยดและปั ญหาการข้าดงาน รวม่ถึึ งคำาแนะนำ าเก่� ยวกั บโปรแกรม่การช้ำ าระค่ นเงิ นต้ื่ น โปรแกรม่เงิ นก้่สู่ำ าหรั บนั กเร่ ยนนั กศึ
กษา และความ่ช้� วยเหล่ อประสู่านงานด้ านการด่ แลและการวางแผนสู่ำ าหรั บพนั กงานซึั� งม่่ ภารกิ จในฐานะผ่ด่้ แล

•  การรั กษาโดยกายภาพบำาบั ดม่่ เพิ� ม่ข้ึ้ นในยุคน้่  ดังจะเห็ นได้จากเปอร์ เซ็ั นต์ื่ข้องกรณ่์ การรั กษา พยาบาลท่� ได้ รั บในช้� วงต้ื่ นข้องการเร่ ยกร้ องค�าสิู่
นไหม่ แตื่�ข้� าวด่ ก็ ค่ อการเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่เหล�าน้ั นม่ั กจะไม่� เป็ นกรณ่์ การผ�าตัื่ดและใช้้ ยาสู่กัดจากฝิ้� น (opioid) ซึั� งเรากำาลังเฝ้้ าด่ แนวโน้ ม่จากมุ่
ม่ม่องข้องจุดเริ� ม่ต้ื่ น  

•  ยาในบั ญช่้ ยาหลักแห�งช้าติื่ ข้องแตื่�ละรัฐในสู่หรัฐอเม่ริ กา ม่่ แนวโน้ ม่ท่� ใช้้ เหม่่ อนกั นม่ากข้ึ้ น เน่� องจากเจ้ าหน้ าท่� ยั งคงเดิ นหน้ าตื่�อสู้่่กั บการฉวยโอก
าสู่ใช้้ ใบสัู่� งแพทย์ ในทางท่� ผิ ด 

•  กลยุทธ์ีการบริ หารงานด้ านคด่ ความ่เริ� ม่ข้ยั บเข้้ าสู่่�สู่ถึานะข้องการป้ องกั น ซึั� งเม่่� อเน้ นให้ การสู่นั บสู่นุนช้� วยเหล่ อนั บต้ัื่ งแตื่� เริ� ม่การเร่ ยกร้ องค�าสิู่
นไหม่ทดแทน เราได้ เห็ นคด่ ความ่เก่� ยวกั บการเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่ลดลงเป็ นอย�างม่าก และเม่่� อรวม่การทบทวนข้้ อกฎหม่าย การวัดประสิู่ ทธิี ภาพโ
ดยใช้้ บั ตื่รคะแนน และการพิ จารณ์าม่าตื่รฐานข้องทนายความ่ เราก็ ยิ� งบรรลุผลลั พธ์ี ท่� ด่ ข้ึ้ นเก่� ยวกั บคด่ ความ่ 

•  ม่่ ล่ กค้ าม่ากข้ึ้ นท่� สู่อบถึาม่เก่� ยวกั บการทบทวนการใช้้ ประโยช้น์  (Utilization Review หร่ อ UR) ซึั� งเราได้ จัดเตื่ร่ ยม่ไว้ ให้ เพ่� อเป็ นเคร่� องม่่ อในการ
ป้ องกั นการรั กษาพยาบาลท่� ไม่�จำ าเป็ น และการฟ้่ นตัื่ วอย�างปลอดภัย โดยเฉพาะอย�างยิ� งเม่่� อประเม่ิ นผลทางการบริ หารงานด้ านคด่ ความ่ จากก
ารวิ เคราะห์ บั ญช่้ ข้้ อม่่ ลข้องเรา เราพบว�า UR ไม่�ได้ นำ าไปสู่่�การตื่รากฎหม่ายเพิ� ม่ม่ากข้ึ้ น เช้� นท่� บางคนเข้้ าใจ.

เม่่� อวั ฒนธีรรม่การให้ ความ่สู่นั บสู่นุนช้� วยเหล่ อได้ แทรกซึั ม่เข้้ าม่าในการม่่ ปฏิิ สัู่ ม่พั นธ์ีระหว�างเรากั บผ่บ้ริ โภค ม่ั นได้ ช้� วยลดแรงเสู่่ ยดทานและค�าใช้้ จ�ายอ
ย�างตื่�อเน่� อง และม่่ สู่� วนก�อให้ เกิ ดประสู่บการณ์์เชิ้ งบวกและผลลั พธ์ี ท่� ตื่รงกั บใจเราม่ากยิ� งข้ึ้ น 

2



การทลายอุปสู่รรค
จากประเด็ นข้องความ่ต้ื่องการ ผ�านกระบวนการเร่ ยกร้องค�าสิู่ นไหม่ทดแทน 
และไปจนถึึ งการตื่กลงยุติื่ ข้้อข้ัดแย้ง อุตื่สู่าหกรรม่ข้องเรายังคงให้ความ่สู่ำ าคัญกั บวิ ธ่ี ลดและทลายอุปสู่รรค
ในการด่ แลบุคคลท่� ได้ รั บบาดเจ็ บ เช้� นเด่ ยวกั บการกำาจัดความ่ไร้ ประสิู่ ทธิี ภาพซึั� งอาจทำาให้การแก้ ไข้ข้้อ
พิ พาทเร่� องทรั พย์สิู่ นล�าช้้ าลงไป

หั วข้้ อสู่นทนา: 

•  ในอ่ กไม่� ก่� ป่ ข้้ างหน้ า การเข้้ าถึึ งผ่ใ้ห้ บริ การอาจจะถ่ึ กพิ สู่่จน์ว�าเป็ นเร่� องท่� สู่� งผลกระทบม่ากท่� สุู่ดสู่ำ าหรั บกองทุนเงิ นทดแทนสู่ำ าหรั บแรงงาน 
การข้าดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  โดยเฉพาะอย�างยิ� งในสู่าข้าสุู่ข้ภาพจิ ตื่ ได้กลายม่าเป็ นเร่� องท่� น� ากังวล เน่� องจากผ่้เช่้� ยวช้าญเหล�าน้่ จำ าเ
ป็ นตื่�อการด่ แลสุู่ข้ภาพแบบองค์รวม่ การตื่�อสู้่่กั บปั ญหาจากยาท่� สู่กัดจากฝิ้� น และการสู่นั บสู่นุนสุู่ข้ภาพข้องประช้ากรสู่่งวัย 

•  การด่ แลระบบเสู่ม่่ อน (virtual care) จะกลายเป็ นเร่� องปกติื่  ในฐานะท่� เป็ นช้� องทางให้ เข้้ าถึึ งผ่ใ้ห้ บริ การได้ เร็ วข้ึ้ น โดยเฉพาะอย�างยิ� งในพ่้ น
ท่� ท่� ข้าดแคลนผ่้เช่้� ยวช้าญหร่ อเป็ นท่� ต้ื่องการสู่่งกว�าปกติื่  และเป็ นช้� องทางท่� ให้ ผลด่ สู่ำ าหรั บผ่ท่้� ใช้้งานกลุ�ม่แรก ๆ เม่่� อเราเกิ ดความ่เข้้ าใจม่ากข้ึ้
นว�า การบาดเจ็ บ สู่ภาพแวดล้อม่ และเหตุื่การณ์์ซึั� งม่่ ความ่เสู่่� ยงประเภทใดท่� เหม่าะสู่ม่ท่� สุู่ดสู่ำ าหรั บการใช้้  Telemedicine (เทคโนโลย่ ทางไกลเพ่�
อการรั กษาผ้่ป� วย)แล้ ว เราจะสู่าม่ารถึสู่นั บสู่นุนให้ นำ าไปใช้้ ให้ ม่ากข้ึ้ นได้อย�างไร

•  บริ การผ้่ช้� วยสู่� วนตัื่ วกำาลังข้ยายตัื่ วครอบคลุม่ม่ากกว�าการสู่นั บสู่นุนด้ านสุู่ข้ภาพองค์รวม่ และตื่อนน้่ เพิ� ม่เติื่ ม่แนวทางท่� ช้� วยให้ ช่้ วิ ตื่ง�ายข้ึ้ นสู่ำ าหรั
บผ่ท่้� ม่่ ความ่จำาเป็ น สู่ำ าหรั บการเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่ทดแทนจากอุบั ติื่ ภัยและการทุพพลภาพ ม่ั นอาจเป็ นอะไรก็ ได้ ท่� สู่าม่ารถึทำาได้ง�ายในช่้ วิ ตื่ประจำา
วั น เหม่่ อนการไปช้้ อปป้ิ ง และการเดิ นทางไปและกลั บจากการนั ดหม่ายตื่�างๆ สู่ำ าหรั บการบริ หารการหยุดงานและการจัดการผลิ ตื่ผล อาจรวม่ถึึ งกา
รเสู่นอบริ การช้� วยด่ แลเด็ ก แหล�งทรั พยากรสู่ำ าหรั บผ่ด่้ แล หร่ อเคร่ อข้�ายการซั� อม่แซัม่บ้ าน สู่ำ าหรั บการเร่ ยกร้ องค�าเสู่่ ยหายข้องทรั พย์สิู่ น ก็ อาจรวม่
การปรั บปรุงกระบวนการซั� อม่แซัม่ และการเข้้ าถึึ งผ้่เช่้� ยวช้าญเฉพาะทาง อย�างเช้� น ท่� ปรึ กษาการก�อสู่ร้ างและนั กบั ญช่้ นิ ติื่ เวช้ 

•  บริ ษั ททั� วโลกกำาลังม่องหาวิ ธ่ี กำาหนดค�าม่าตื่รฐานท่� สู่อดคล้องกั นทั� วโลก ในด้ านผลประโยช้น์และการด่ แลการบาดเจ็ บในท่� ทำ างาน โปรแกรม่วั นลา 
การบริ หารการข้าดงาน การเร่ ยกร้ องค�าเดิ นทาง และอ่� นๆ การรวม่การบริ โภคทั� วโลกเข้้ าสู่่�ศ่ นย์กลางค่ อจุดเริ� ม่ต้ื่ น ซึั� งสู่� งเสู่ริ ม่ให้ สู่าม่ารถึม่่ ปฏิิ สัู่
ม่พั นธ์ีกั บผ่บ้ริ โภคให้ง�ายยิ� งข้ึ้ น ตื่ลอดจนการแลกเปล่� ยนข้้ อม่่ ลระหว�างท่ ม่และการติื่ ดตื่าม่ท่� ม่่ ประสิู่ ทธิี ภาพม่ากข้ึ้ น แตื่�หนึ� งคำาถึาม่ค่ อ เราจะทำ า
อย�างไรจึ งจะกำาหนดม่าตื่รฐานซึั� งสู่าม่ารถึตื่รวจสู่อบได้ ในการประเม่ิ นค�าสิู่ นไหม่ ข้ณ์ะเด่ ยวกั นก็ ประยุกต์ื่ ใช้้ ธีรรม่เน่ ยม่ปฏิิ บั ติื่ ในท้ องถิึ� น และในก
ารพิ จารณ์าอย�างเป็ นธีรรม่เท�าเท่ ยม่กั นในทุกภ่ มิ่ ภาค

กรณ่์ เหล�าน้่ เน้ นให้ เห็ นความ่จำาเป็ นในการเช่้� อม่ตื่�อ การทำ างานร�วม่กั น และการสู่่� อสู่าร การเช่้� อม่ตื่�อกั บทรั พยากรท่� ถ่ึ กต้ื่องในเวลาท่� เหม่าะสู่ม่จะปรั
บปรุงประสู่บการณ์์ข้องผ้่บริ โภค ควบคุม่ค�าใช้้ จ�าย และนำ าไปสู่่�ผลลั พธ์ี ท่� ด่ ยิ� งข้ึ้ น 

ความ่ซัั บซ้ัอนในการปฏิิ บั ติื่ ตื่าม่กฎระเบ่ ยบ
เจ้าข้องธุีรกิ จทั� วโลกอาจเผชิ้ ญกั บความ่ท้ าทายในการปฏิิ บั ติื่ ตื่าม่กฎระเบ่ ยบท่� แตื่กตื่�างกั น 
แตื่�พวกเข้าท้ั งหม่ดตื่�างวิ ตื่กกังวลว�าทำาอย�างไรจึ งจะตื่าม่กฎระเบ่ ยบท่� เปล่� ยนแปลงไปให้ ทั น 
ปรั บปรุงกระบวนการทำางานข้องพวกเข้า สู่ร้ างสู่ภาพแวดล้อม่การทำางานท่� แข้็ งแกร�งยิ� งข้ึ้ น รักษาความ่
ปลอดภัยและทำาให้การปฏิิ บั ติื่ ตื่าม่กฎระเบ่ ยบเป็ นเร่� องง�าย

หั วข้้ อสู่นทนา: 

•  ในสู่หรัฐอเม่ริ กา การเปล่� ยนแปลงท่� ข้ยายตัื่ วอย�างตื่�อเน่� องในเร่� องโปรแกรม่ลาหยุดโดยยังได้ รั บค�าจ้ าง ซึั� งรวม่ถึึ งการลาเพ่� อด่ แลครอ
บครั วและการลาป� วย การลาเพ่� อด่ แลบุตื่ร การลาเพ่� อด่ แลผ้่เจ็ บป� วยและอ่� น ๆ ทำ าให้ บรรดานายจ้ างม่่ ความ่จำาเป็ นท่� จะต้ื่องพิ จารณ์าระ
หว�างแนวทาง insourcing (การม่อบหม่ายงานให้ แก�บุคลากรภายใน) กั บ outsourcing (การทำ าสัู่ ญญาจ้ างบุคคลภายนอกองค์กร)

•  ความ่หลากหลายข้องกฎหม่ายการรั กษาความ่ปลอดภัยทางไซัเบอร์และกฎหม่ายความ่เป็ นสู่� วนตัื่ วข้องข้้ อม่่ ลในระดั บสู่ากลและระดั บภ่ มิ่ ภ
าค ซึั� งยังคงข้ยายตัื่ วออกไป ยิ� งทำ าให้ ความ่เสู่่� ยงในการปฏิิ บั ติื่ ตื่าม่กฎระเบ่ ยบและค�าใช้้ จ�ายสู่ำ าหรั บนายจ้ างเป็ นเร่� องท่� หนั กหนายิ� งข้ึ้ น

•  แม่้ จะกฎหม่าย Americans with Disabilities Act จะถ่ึ กตื่ราข้ึ้ นม่าแล้ วถึึ ง 30 ป่  แตื่�นายจ้ างยังคงม่่ คำ าถึาม่ม่ากม่าย ธุีรกิ จสู่าม่ารถึใช้้ ประโ
ยช้น์จากการศึ กษาอย�างตื่�อเน่� อง การสู่นั บสู่นุนจากฝ้� ายธุีรการ คำาแนะนำ าทางกฎหม่ายเพ่� อลดความ่ยุ�งยากข้องกฎและระเบ่ ยบบังคั บท่� จุด
ตัื่ดระหว�างการทุพพลภาพและโปรแกรม่การลาหยุด นอกจากน้่  การสู่� งเสู่ริ ม่ระเบ่ ยบวิ ธ่ี ข้องกระบวนการแบบม่่ การโต้ื่ ตื่อบ บวกกั บความ่
เข้้ าใจว�าไม่�ม่่ วิ ธ่ี แก้ ไข้ปั ญหาใดท่� จะใช้้ ได้ กั บทุกเร่� อง จะช้� วยให้ พนั กงานม่ั� นใจว�าจะสู่าม่ารถึเข้้ าถึึ งโปรแกรม่เฉพาะซึั� งปรั บให้ เหม่าะกั บ
ความ่ต้ื่องการข้องพวกเข้า 

•  ด้ วยความ่ไม่�สู่อดคล้องกั นระหว�ากฎระเบ่ ยบข้องรัฐบาลกลางและข้องม่ลรัฐ ในเร่� องการใช้้ กัญช้าและผลกระทบตื่�อคนงานก็ ยังคงเป็ นป
ระเด็ นท่� ซัั บซ้ั อนในสู่หรัฐฯ ความ่ท้ าทายเก่� ยวกั บความ่คุ้ม่ครอง คำาแนะนำ าทางคลิ นิ ก ความ่ปลอดภัยในสู่ถึานท่� ทำ างาน การทดสู่อบคนงาน 
ความ่รั บผิ ดช้อบตื่�อการใช้้ กัญช้าเพ่� อหย�อนใจและใช้้ ทางการแพทย์จะยังคงม่่ เป็ นปั ญหาใหญ�ลำาดั บต้ื่ น ๆ ในป่ ท่� จะม่าถึึ งน้่  บางท่ ประเท
ศท่� ม่่ นโยบายการใช้้ กัญช้าท้ั งท่� ม่่ อย่�แล้ วและกำาหนดข้ึ้ นใหม่�  ก็ อาจให้ แนวทางปฏิิ บั ติื่  ในข้ณ์ะท่� เรามุ่�งเน้ นไปท่� บุคคลท่� อย่�ภายใต้ื่ ข้อบเข้ตื่ท่�
กว้ างข้ึ้ นข้องความ่ปลอดภัยในสู่ถึานท่� ทำ างาน  

•  เจ้ าข้องอาคารและอุตื่สู่าหกรรม่การก�อสู่ร้ างกำาลังชั้� งน้ำ าหนั กความ่ท้ าทาย ระหว�างการปฏิิ บั ติื่ ตื่าม่กฎระเบ่ ยบ ค�ารั กษาพยาบาล 
และความ่คุ้ม่ครองท่� ไม่� เพ่ ยงพอ เน่� องจากพวกเข้ากำาลังเผชิ้ ญกั บวิ กฤตื่ในด้ านการป้ องกั นท่� ลุกลาม่ในบางสู่� วนข้องโลก โดยเฉพาะอย�างยิ�
งออสู่เตื่รเล่ ยและสู่หราช้อาณ์าจักร และเม่่� อปั ญหาข้ยายวงกว้ าง ธุีรกิ จต้ื่องยังต้ื่องแบกรั บกั บความ่ล�าช้้ าข้องโครงการ การสู่่ ญเสู่่ ยงาน 
การหยุดช้ะงักทางธุีรกิ จ และการพิ จารณ์าโยกย้ ายถิึ� น

ในสู่ภาพแวดล้อม่ท่� สัู่ บสู่นและซัั บซ้ั อน การให้ ความ่ช้� วยเหล่ อสู่นั บสู่นุนเป็ นสิู่� งสู่ำ าคัญ ซึั� งอาจรวม่ถึึ ง การให้ ความ่ร้่อย�างตื่�อเน่� องแก�พนั กงานแล
ะผ่บ้ริ หาร รวม่ท้ั งการระบุพั นธีม่ิ ตื่รและทรั พยากรเพ่� อให้ ได้ ทิ ศทางและคำาแนะนำ าท่� เช่้� อถ่ึ อได

การเปล่ี ยนแปลง 
ของกฎระเบี ยบ

ปรั บปรุง 
กระบวนการ 

เตรี ยมพร้ อมรั กษา 
ความปลอดภั ย

สภาพแวดล้  
อมการทำ างาน ท่ี

แข็ งแกร่ง
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การจัดการเพ่� อบรรเทาความ่เสู่่� ยงหลัก
การสู่่ญเสู่่ ยคร้ั งใหญ�และม่่ ความ่ซัั บซ้ั อนกำาลังจะกลายเป็ นข้้อวิ ตื่กกังวลข้องทุกสู่ายงานธุีรกิ จท่� นั บวั น
ม่่ แตื่�จะเพิ� ม่ข้ึ้ น เม่่� อต้ื่องเผชิ้ ญกั บเหตุื่การณ์์สู่ภาพอากาศท่� รุนแรง สู่ถึานการณ์์การจัดการภาวะวิ กฤตื่ 
และผลกระทบข้องการตัื่ดสิู่ นใจด้าน “นิ วเคล่ ยร์ ” และอำานาจข้องการเปล่� ยนแปลงท่� เกิ ดข้ึ้ นก�อนหน้ าน้่  
คำาถึาม่ค่ อ “เราจะเตื่ร่ ยม่พร้อม่รั บม่่ อกั บสิู่� งท่� ไม่�คาดฝั้ นได้อย�างไร” 

หั วข้้ อสู่นทนา:

• การเตื่ร่ ยม่พร้ อม่รั บม่่ อก�อนและหลังการสู่่ ญเสู่่ ยจะม่่ ความ่สู่ำ าคัญม่ากยิ� งข้ึ้ น เน่� องจากเ
ราเพ่ ยรพยายาม่ท่� จะเอาช้นะภัยพิ บั ติื่ ทางธีรรม่ช้าติื่ และเหตุื่การณ์์สู่่ ญเสู่่ ยคร้ั งสู่ำ าคัญ ๆ 
โม่เดลภัยพิ บั ติื่ ซึั� งเป็ นนวัตื่กรรม่ใหม่� ท่� ใช้้ กั บการเร่ ยกร้ องค�าเสู่่ ยหายข้องทรั พย์ สิู่ น สู่า
ม่ารถึประเม่ิ นความ่เสู่่� ยงท่� จะเกิ ดภัยธีรรม่ช้าติื่  การเข้้ าถึึ งกรม่ธีรรม่์ได้ แบบเร่ ยลไทม่์  
และระบุแหล�งรวม่บุคลากรด้ านตื่�าง ๆ อย�างเช้� น ท่� ปรึ กษาด้ านการก�อสู่ร้ างหร่ อวิ ศวกรเพ่� อช้�
วยบรรเทาความ่เสู่่� ยง 

•  จากกรณ่์ ซึั� งม่่ ความ่ละเอ่ ยดอ�อนสู่่งท่� เก่� ยวกั บยาอนุพั นธ์ีข้องฝิ้� นและยาตื่าม่ใบสัู่� งอ่� น ๆ 
ยาฆ�าแม่ลง การบาดเจ็ บท่� ศ่ รษะ การเร่ ยกร้ องฯ จากเหตุื่การณ์์ความ่รุนแรงจากอาวุธีป่ น การ
ประพฤติื่ ม่ิ ช้อบและการกล�าวหาเร่� องความ่ไม่� เหม่าะสู่ม่ ความ่ร้ ายแรงข้องกรณ่์ การเร่ ยกร้ องค�
าเสู่่ ยหายท่� ม่่ วงเงิ นค�าเสู่่ ยหายและค�าใช้้ จ�ายสู่่งท่� เพิ� ม่ม่ากข้ึ้ น อาจสู่� งผลกระทบตื่�อความ่เข้้ ม่
งวดในการเร่ ยกร้ องค�าความ่เสู่่ ยหายในอนาคตื่    

•  เม่่� อเร็ ว ๆ น้่  ม่่ คำ าพิ พากษาซึั� งเป็ นบรรทัดฐานใหม่�  สู่� งผลให้ เกิ ดความ่วิ ตื่กกังวลเก่� ยวกั บความ่เสู่่� ยงในเร่� องความ่รั บผิ ดข้องผลิ ตื่ภัณ์ฑ์เพิ� ม่ม่าก
ข้ึ้ น ผ่ค้้ าปล่ กต้ื่องรั บผิ ดช้อบตื่�อสิู่ นค้ าค้ าซึั� งวางจำาหน�ายในห้ างร้ านข้องพวกเข้า รวม่ท้ั งท่� ข้ายบนตื่ลาดออนไลน์ม่ากน้ อยเพ่ ยงใด ศาลก็ กำาลังปรั บตัื่
วเพ่� อรองรั บการดำาเนิ นคด่ และความ่ท้ าทายท่� อาจเกิ ดข้ึ้ น รวม่ถึึ งความ่เสู่่� ยงท่� เพิ� ม่ม่ากข้ึ้ นข้องบรรดาร้ านค้ าปล่ กและผ้่ข้ายซึั� งเป็ นบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะอย�างยิ� งรายท่� ไม่�ม่่ ความ่คุ้ม่ครองอย�างเพ่ ยงพอ

•  ความ่เสู่่� ยงภัยทางทะเลก็ จะม่่ ความ่ซัั บซ้ั อนม่ากยิ� งข้ึ้ น เพราะการเร่ ยกร้ องค�าความ่เสู่่ ยหายน้ั นม่่ หลายองค์ประกอบ 
ต้ัื่ งแตื่�ความ่รั บผิ ดข้องนายจ้ าง ไปจนถึึ งปั ญหาด้ านสิู่� งแวดล้อม่ และความ่เสู่่� ยงเฉพาะทางอ่� นๆ ตื่ลอดจนความ่จำาเป็ นท่� ต้ื่องปฏิิ บั ติื่ ตื่าม่กฎ
หม่ายการเดิ นเร่ อระหว�างประเทศและภายในประเทศท่� ข้ั ดแย้งกั น นอกจากน้่  เม่่� ออนาคตื่ข้องเทคโนโลย่ ทางทะเลกลายเป็ นความ่จริ งข้ึ้ นม่า 
เร่ อจะใช้้ ระบบอัตื่โนม่ั ติื่ ม่ากข้ึ้ น อุตื่สู่าหกรรม่จะเผชิ้ ญกั บปั ญหาใหม่� ในเร่� องความ่ปลอดภัยและภัยคุกคาม่ทางไซัเบอร์.

ความ่เป็ นไปได้ ท่� จะเกิ ดการสู่่ ญเสู่่ ยคร้ั งใหญ� ท่� ม่่ ความ่ซัั บซ้ั อนยังคงเพิ� ม่ข้ึ้ นอย�างตื่�อเน่� อง เน่� องจากเรากำาลังเผชิ้ ญความ่เสู่่� ยงท่� ม่่ อย่�เดิ ม่และเกิ ดข้ึ้ น
ใหม่�  เทคโนโลย่ จะช้� วยปรั บปรุงวิ ธ่ี ท่� เราเตื่ร่ ยม่และรั บม่่ อ และการเตื่ร่ ยม่พร้ อม่ค่ อกุญแจสู่ำ าคัญ การจัดเตื่ร่ ยม่บุคลากรท่� เหม่าะสู่ม่ไว้ล�วงหน้ า ทำ าให้ ตื่อ
บสู่นองได้ ทั นท�วงท่ และลดความ่เคร่ ยดในช้� วงเวลายากลำาบาก และประสู่บความ่สู่ำ าเร็ จม่ากข้ึ้ นในท่� สุู่ด

การพัฒนาระบบดิ จิ ทัล
วิ วัฒนาการดิ จิ ทัลบังคั บให้ เราทบทวนข้ั้ นตื่อนการเร่ ยกร้องค�าสิู่ นไหม่ท่� เราคุ้นเคยใหม่�  
ด้วยคล่� นล่ กถัึดไปข้องเทคโนโลย่  เราจะเห็ นการเปล่� ยนแปลงใหญ� ในการทำางานข้องผ้่ประเม่ิ นวิ นาศภัย 
ในการลดต้ื่ นทุน และการตื่อบสู่นองท่� รวดเร็ วข้ึ้ นและช้าญฉลาดม่ากข้ึ้ น

หั วข้้ อสู่นทนา:

•  ปั ญญาประดิ ษฐ์  (AI) ยังคงเข้้ าม่าพลิ กผั นกระบวนการตื่�าง ๆ ท่� เราคุ้นเคยอย�างตื่�อเน่� อง รวม่ท้ั
งกำาหนดวิ ธ่ี การเร่ ยกร้ องค�าเสู่่ ยหายข้ึ้ นม่าใหม่�  ข้ณ์ะน้่  AI สู่าม่ารถึใช้้ ข้้ อม่่ ลและบั นทึ กตื่�างๆ  
รวม่ท้ั งสัู่� งให้ ดำาเนิ นการได้  โดยสู่าม่ารถึระบุว� าเม่่� อใดควรใช้้ ทรั พยากรทางคลิ นิ กและใช้้ ด้ วยวิ ธ่ี ใด
เพ่� อให้ ได้ ผลลั พธ์ี ท่� ด่ ท่� สุู่ด AI ยังรองรั บการกลั บเข้้ าทำ างาน (RTW) โดยวิ เคราะห์กลไกข้องร�างกายเ
พ่� อจัดทำ าคำาบรรยายลักษณ์ะงานตื่าม่หน้ าท่�  อย�างไรก็ ตื่าม่ AI ไม่�ได้ เข้้ าม่าทำ าหน้ าท่� แทนม่นุษย์ ท้ั งห
ม่ดภายในอุตื่สู่าหกรรม่ข้องเรา แตื่�ม่ั นม่่ สู่� วนช้� วยด้ านการตัื่ดสิู่ นใจอย�างเหม่าะสู่ม่ และช้� วยเพิ� ม่ความ่
สู่าม่ารถึในการตื่อบสู่นองและพร้ อม่รั บสู่ถึานการณ์์

•  โม่เดลการด่ แลม่่ การพั ฒนาในข้อบเข้ตื่ท่� กว้ างข้ึ้ นข้องเทคโนโลย่ สุู่ข้ภาพ รวม่ถึึ ง สุู่ข้ภาพดิ จิ ทัล 
สุู่ข้ภาพเสู่ม่่ อน/Telemedicine mHealth (เคร่� องม่่ อด่ แลสุู่ข้ภาพทางแอปพลิ เคชั้� นและอุปกรณ์์
ม่่ อถ่ึ อ) AI และจักรกลการเร่ ยนร้่ รวม่ถึึ งกรณ่์ การนำ าม่าใช้้ ในเชิ้ งป้ องกั น การจัดการกั บโรค 
และองค์รวม่ข้องสุู่ข้อนาม่ั ยท่� ด่  ตื่อนน้่ เราได้ เห็ นการนำ าม่าใช้้ ม่ากข้ึ้ นภายในกลุ�ม่สุู่ข้ภาพ ซึั� งเป็ นเ
ร่� องสู่ำ าคัญท่� จะต้ื่องพ่ ดคุยว�าสิู่� งน้่ ม่่ ความ่หม่ายกั บกองทุนเงิ นทดแทนแรงงาน ความ่ทุพพลภาพ 
การลาหยุดงาน และเร่� องอ่� น ๆ ม่ากเพ่ ยงใด

•  เคร่� องม่่ อข้ั้ นสู่่งท่� ช้� วยให้ ม่่ การเช่้� อม่ตื่�อเบ้่ องหลัง โดยใช้้ บริ การผ�านเว็ บและเทคโนโลย่  Application Programming Interface (API) 
ซึั� งม่่ ตัื่ วเล่ อกใหม่�  ๆ ท่� สู่าม่ารถึการโต้ื่ ตื่อบภายในระบบการเร่ ยกร้ องค�าเสู่่ ยหายได้อย�างราบร่� น และยังสู่าม่ารถึบ่รณ์าการให้ สู่นั บสู่นุนบริ การภา
ยนอกได้ อ่ กด้ วย 

•  ม่่ ความ่จำาเป็ นในการปรั บปรุงโครงสู่ร้ างพ่้ นฐานและฮาร์ดแวร์ ด้ั งเดิ ม่ซึั� งเก�าแล้ ว เพ่� อการทำ าให้ เทคโนโลย่ อย�างเช้� น AI จักรกลการเร่ ยนร้่ 
และอิ นเทอร์ เน็ ตื่ข้องสู่รรพสิู่� ง (IoT) กลายเป็ นทุน ในข้ณ์ะเด่ ยวกั นก็ ยังต้ื่องอุดช้� องโหว�ข้องระบบและความ่เสู่่� ยงทางไซัเบอร์อ่ กด้ วย 

•  การวิ เคราะห์ข้ั้ นสู่่งและม่่ ลค�าข้องข้้ อม่่ ลท่� จะม่่ ผลตื่�อการรายงานในอนาคตื่สู่ำ าหรั บล่ กค้ า นายหน้ า และผ้่จัดการความ่เสู่่� ยง 
และท้ าทายกั บร่ปแบบเดิ ม่ โดยย้ ายจากการจัดการงานรายวั นในแบบด้ั งเดิ ม่ไปสู่่�การวัดผลข้องผลลั พธ์ี  และกำาหนดม่าตื่รฐานวัดความ่สู่ำ าเร็ จข้องโป
รแกรม่

เราเพ่ ยงแค� เริ� ม่ต้ื่ นท่� จะเห็ นผลกระทบข้องเทคโนโลย่ ม่่ อถ่ึ อท่� แพร�หลายและทรงพลัง เทคโนโลย่ สุู่ข้ภาพ ความ่ก้ าวหน้ าใน APIs และ อุปกรณ์์เทเลเม่ติื่ กส์ู่  
และเทคโนโลย่ ท่� จั บต้ื่องได้  อย�างเช้� น ยานพาหนะ โดรน และอุปกรณ์์ท่� สู่วม่ใสู่� ซึั� งควบคุม่ด้ วยระบบอัตื่โนม่ั ติื่  ท้ั งน้่ จะต้ื่องอาศั ยการทุ�ม่เทเว
ลาและทรั พยากร แตื่� เราก็ สู่าม่ารถึคาดหวังได้ ถึึ งปรั บปรุงอย�างตื่�อเน่� องในเร่� องความ่เร็ วข้องการจัดการปั ญหา การสู่่� อสู่าร การเช่้� อม่ตื่�อ 
และประสู่บการณ์์ผ้่ใช้้งานในภาพรวม่
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ความ่พร้อม่ในทุกสู่ถึานการณ์์   
ไม่�ว�าการเร่ ยกร้องความ่เสู่่ ยหายจะเพ่� ออะไรก็ ตื่าม่ ทรั พย์สิู่ น อุบั ติื่ เหตุื่  สิู่ ทธิี ประโยช้น์  ความ่เสู่่ ยหายทางทะเล
หร่ อประเภทอ่� น ๆ หร่ อไม่�ว�าจะเกิ ดท่� ใดทั� วโลก การพั ฒนาความ่สู่าม่ารถึในการก้่ค่ นความ่เสู่่ ยหายได้อย�างรวดเร็
วค่ อแนวทางเด่ ยวกั น

หั วข้้ อสู่นทนา:

•  ไม่�ว� าจะเป็ นการตื่อบสู่นองตื่�อม่หั นตื่ภัยธีรรม่ช้าติื่ หร่ อท่� เกิ ดจากน้ำ าม่่ อม่นุษย์  หร่ ออุบั ติื่ เหตุื่หร่ อเหตุื่ร้ ายท่� เสู่่ ยหายรุนแรง นายจ้ างต้ื่องด
ำาเนิ นการม่าตื่รการเชิ้ งรุกเพ่� อการเตื่ร่ ยม่พร้ อม่รั บสู่ถึานการณ์์ฉุกเฉิ น การวางแผนการฟ้่ นฟ่ ความ่เสู่่ ยหายน้ั นเป็ นช้� องโหว�สู่ำ าหรั บหลาย ๆ 
ข้ั้ นตื่อนการวางแผนล�วงหน้ า ซึั� งอาจรวม่ถึึ งการวางแผนดำาเนิ นงาน แผนการสู่่� อสู่าร การจัดเตื่ร่ ยม่ทรั พยากรบุคคลเพ่� อรั บม่่ อกั บวิ กฤติื่ ล�วงหน้ า 
เคร่ อข้�ายการซั� อม่แซัม่และพั นธีม่ิ ตื่รด้ านอ่� น ๆ

•  ความ่ย่ ดหยุ�นทางไซัเบอร์จะถ่ึ กจัดอย่�ในแถึวหน้ า เม่่� อธุีรกิ จม่่ การพึ� งพาเทคโนโลย่ ในการทำ างานม่ากข้ึ้ น และความ่เสู่่� ยงทางไซัเบอร์ก็ จะเพิ� ม่สู่่งข้ึ้ นด้
วย ธุีรกิ จจะต้ื่องไม่� เพ่ ยงแตื่�คาดการณ์์การณ์์วัตื่ถุึประสู่งค์ข้องการโจม่ต่ื่ ทางไซัเบอร์  และกำาหนดม่าตื่รการป้ องกั น อย�างเช้� น นโยบายด้ านสุู่ข้อนาม่ั ยท
างไซัเบอร์สู่ำ าหรั บพนั กงานเท�าน้ั น แตื่�ยั งต้ื่องเปล่� ยนการมุ่�งเน้ นไปท่� ความ่ย่ ดหยุ�นข้องไซัเบอร์และม่าตื่รการป้ องกั นแบรนด์ ในกรณ่์ ท่� ม่่ การโจม่ต่ื่ อ่ กด้
วย 

•  สุู่ข้ภาพจิ ตื่และความ่เป็ นอย่�ท่� ด่ เป็ นอ่ กปั จจั ยซึั� งเน้ นเร่� องความ่ย่ ดหยุ�น ทรั พยากรและคำาแนะนำ าจะม่่ คุณ์ค�าในการช้� วยสู่นั บสู่นุน เม่่� อเกิ ดอุบั ติื่ เหตุื่ใน
สู่ถึานท่� ทำ างาน อุบั ติื่ การณ์์ข้องช่้ วิ ตื่ สู่ถึานการณ์์ภัยพิ บั ติื่  อุบั ติื่ เหตุื่ทางรถึยนต์ื่  หร่ อการสู่่ ญเสู่่ ยทรั พย์ สิู่ น 

•  สู่ม่ดุลการทำ างาน/ช่้ วิ ตื่เป็ นสิู่� งสู่ำ าคัญสู่ำ าหรั บสุู่ข้ภาพ แตื่�ม่่ นายจ้ างไม่� ก่� รายท่� จะช้� วยให้ พนั กงานจัดการความ่ท้ าทายน้่ ได้อย�างด่  การฝึ้ กอบรม่ในเ
ร่� องความ่ย่ ดหยุ�นอาจจะเป็ นเคร่� องม่่ อท่� ม่่ ประโยช้น์ เพ่� อช้� วยให้ พนั กงานรั บม่่ อกั บความ่เหน่� อยล้ าซึั� งข้ณ์ะน้่ ถ่ึ กจัดเป็ นสู่ภาวะด้ านงานอาช่้ พ ICD-
11 ได้ ด่ ข้ึ้ น 

ในอุตื่สู่าหกรรม่ข้องเรา เราม่่ ความ่พร้ อม่ท่� จะให้ คำาแนะนำ าท่� เหม่าะสู่ม่ เคร่� องม่่ อ และการสู่นั บสู่นุนท่� จะช้� วยให้ ล่ กค้ าข้องเราและผ่บ้ริ โภครั บม่่ อเม่่� อประ
สู่บความ่ท้ าทาย ธุีรกิ จต้ื่องหาวิ ธ่ี ท่� จะม่่ ความ่ต่ื่� นตัื่ วและพร้ อม่จะตื่อบสู่นองได้ ตื่ลอดเวลา การเล่ อกพั นธีมิ่ ตื่รท่� เหม่าะสู่ม่และทรั พยากรใหญ�จะสู่ร้ างคว
าม่แตื่กตื่�างท่� ยิ� งใหญ�  

การเฝ้้ าระวังปั ญหาบุคลากร
เราได้ พ่ ดคุยเก่� ยวกั บการเปล่� ยนแปลงข้้อม่่ ลประช้ากรข้องแรงงาน และวิ ธ่ี การท่� จะดึ งด่ ดและรักษาพนักงานท่�
ม่่ ความ่สู่าม่ารถึไว้ นานหลายป่ ... แตื่�ก็ ไม่�อาจเปล่� ยนแปลงความ่จริ งเร่� องน้่ ยังคงเป็ นปั ญหาสู่ำ าคัญอย่� สู่ำ าหรั บอุตื่สู่
าหกรรม่ประกั นภัยและอ่� น ๆ กลยุทธ์ีอะไรท่� นำาไปปฏิิ บั ติื่ ได้ ในการแก้ ไข้ปั ญหาความ่ท้ าทายด้านประสิู่ ทธิี ภาพใน
การผลิ ตื่

หั วข้้ อสู่นทนา:

•  หลายอุตื่สู่าหกรรม่ทั� วโลกกำาลังเผชิ้ ญกั บปั ญหาข้าดแคลนบุคลากร เน่� องจากประช้ากรสู่่งวัยข้ึ้ น สู่� งผลให้ ร่ปแบบการตื่รวจคนเข้้ าเม่่ องและการย้
ายถิึ� นข้องประช้ากรเปล่� ยนไป ช้� องว�างข้องบุคลากรผ่ม้่่ ความ่สู่าม่ารถึน้่ จะชั้ ดเจนยิ� งข้ึ้ นเม่่� อพิ จารณ์าถึึ งความ่ไม่�ตื่รงกั นข้องทักษะท่� จำ าเป็ นสู่ำ าห
รั บตื่ำาแหน�งท่� ม่่ อย่�เม่่� อเปร่ ยบเท่ ยบกั บความ่ต้ื่องการหร่ อความ่สู่าม่ารถึข้องฐานแรงงาน โปรแกรม่ protégé ค่ อโครงการริ เริ� ม่เพ่� อฝึ้ กงานและฝึ้ ก
อบรม่จากการปฏิิ บั ติื่ งานจริ ง ซึั� งเหม่าะอย�างยิ� งสู่ำ าหรั บผ่ท่้� ใสู่� ใจในเทคโนโลย่  โดยกำาลังได้ รั บความ่นิ ยม่อย�างยิ� งในการวางแผนเพ่� อตื่�อยอดและก
ารถึ�ายโอนความ่ร้่จากรุ�นสู่่�รุ�น 

•  เราม่่ หน้ าท่� รั บผิ ดช้อบในการให้ บริ การผ้่บริ โภคท่� ม่่ ความ่หลากหลายม่ากกว�าท่� เคยเป็ นม่า ซึั� งไม่� เพ่ ยงแตื่�ม่่ สู่่� และห้ ารุ�นในสู่ถึานท่� ทำ างาน แตื่�ยังเป็
นการพิ จารณ์าความ่หลากหลายในวั ฒนธีรรม่ อัตื่ลักษณ์์ทางเพศ อุดม่การณ์์ทางการเม่่ อง ศาสู่นาและอ่� น ๆ 

•  ในประช้ากรท่� กำ าลังแก� ตัื่ วลง ม่่ การคาดการณ์์ว�าสู่ภาวะการเจ็ บป� วยเร้่ อรังจะเพิ� ม่ข้ึ้ นพร้ อม่กั บการใช้้ จ�ายในการด่ แลสุู่ข้ภาพ และด้ วยร้ อยละข้อง
ผ่ป้ฏิิ บั ติื่ งานสู่่งวัยท่� เล่ อกทำ างานตื่�อไปในสู่ถึานประกอบการในสัู่ ดสู่� วนท่� ม่ากอย�างม่่ นั ยสู่ำ าคัญ การใช้้ เวช้ปฏิิ บั ติื่ ท่� อิ งหลักฐานเพ่� อทำ าความ่เข้้ าใจ
สู่าเหตุื่ข้องการเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่ก็ จะยิ� งม่่ ความ่สู่ำ าคัญม่ากข้ึ้ น อาจจำาเป็ นต้ื่องเพิ� ม่ข้ั้ นตื่อนเพิ� ม่เติื่ ม่ในการสู่่ บสู่วนและกระบวนการทางคลิ นิ ก 
เพ่� อช้� วยในอธิี บายการบาดเจ็ บ และรั บประกั นว�าพนั กงานจะได้ รั บการด่ แลท่� เหม่าะสู่ม่ 

•  การผ�านกฎหม่าย Assembly Bill 5 เม่่� อเร็ วๆ น้่ ในรัฐแคลิ ฟอร์ เน่ ย จะเป็ นพ้่ นฐานข้องการเปล่� ยนแปลงเศรษฐกิ จข้องรัฐ รวม่ท้ั งวิ ธ่ี การจำาแนกป
ระเภทและจ�ายค�าตื่อบแทนล่ กจ้ างท่� ม่่ ความ่ย่ ดหยุ�น กฎหม่ายใหม่� น้่ อาจม่่ ผลกระทบวงกว้ างกั บรัฐอ่� น ๆ โดยเฉพาะอย�างยิ� งในข้ณ์ะท่� ม่่ กระทบกั บ
ความ่ท้ าทายด้ านสู่วัสู่ดิ การและค�าตื่อบแทน

•  สู่ำ าหรั บพนั กงานท่� ทำ างานจากบ้ าน สู่ำ าคัญอย�างยิ� งท่� จะต้ื่องรั บม่่ อกั บเร่� องความ่ปลอดภัย ท� าทางการปฏิิ บั ติื่ งาน การรั กษาความ่ปลอดภัย 
ความ่รั บผิ ด ความ่โปร�งใสู่ การม่่ สู่� วนร�วม่ การรายงานและการติื่ ดตื่าม่ผล เม่่� อใช้้ เป็ นสู่� วนหนึ� งข้องกระบวนการ RTW หร่ อเพ่� อความ่สู่ะดวกคล�อง
ตัื่ วก็ ตื่าม่แตื่�  ตัื่ วเล่ อกการทำ างานจากม่่ ประสิู่ ทธิี ภาพม่ากท่� สุู่ดได้ ด้ วยวิ ธ่ี ใด 

•  โปรแกรม่ RTW และการปรั บเปล่� ยนหน้ าท่� ความ่รั บผิ ดช้อบกำาลังได้ รั บความ่สู่นใจอย�างตื่�อเน่� อง ไม่�ว� าจะในด้ านการสู่� งเสู่ริ ม่ฟ้่ นฟ่ ท้ั งทางร�างกาย
และจิ ตื่ใจ ข้้ อม่่ ลข้องเราแสู่ดงว�าการเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่เพิ� ม่ข้ึ้ น 25% ด้ วยบริ การ RTW ในช้� วงสู่องป่ ท่� ผ� านม่า นายจ้ างหลายคนมุ่�งเน้ นการพั ฒนา
คำาอธิี บายงานท่� ม่่ ประสิู่ ทธิี ภาพม่ากข้ึ้ นเพ่� อสู่� งเสู่ริ ม่การโอนย้ ายงาน และนายจ้ างผ้่ซึั� งม่่ ข้้ อจำากัดเก่� ยวกั บสู่ถึานท่� ข้องบริ ษั ท ก็ กำาลังม่องหาอง
ค์กรท่� ไม่�แสู่วงหาผลกำาไรเพ่� อไว้ เป็ นตัื่ วเล่ อกในการรั บช้� วงงานตื่�อให้  

การด่ แลแรงงานและแก้ ปั ญหาการย้ ายถิึ� นข้องแรงงานและความ่ท้ าทายในเร่� องประสิู่ ทธิี ผลจะยังคงเป็ นสู่� วนหนึ� งข้องหั วข้้ อท่� พ่ ดคุยกั นตื่�อไป เราม่่ ควา
ม่รั บผิ ดช้อบในฐานะท่� เป็ นอุตื่สู่าหกรรม่ ในการท่� จะแบ�งปั นแนวคิ ดด้ านนวัตื่กรรม่และการเจริ ญเติื่ บโตื่ข้องเรา 
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ร่ปแบบข้องแนวโน้ม่ท่� จะเกิ ดข้ึ้ น
ในระหว�าง 2020 เราคาดว�าจะม่่ หลายหัวข้้อท่� จะถ่ึ กกล�าวถึึ ง นั บจากความ่กังวลทางด้านภ่ มิ่ รัฐศาสู่ตื่ร์  โดยเฉพาะ
อย�างยิ� งกั บการเล่ อกต้ัื่ งสู่ำ าคัญท่� จะเกิ ดข้ึ้ นในสู่หรัฐอเม่ริ กาและท่� อ่� น ๆ ไปจนถึึ งผลกระทบข้องการเปล่� ยนแปล
งสู่ภาพภ่ ม่ิ อากาศและกฎระเบ่ ยบท่� เก่� ยวข้้องในสู่� วนตื่�าง ๆ ข้องโลก ภัยคุกคาม่ทางไซัเบอร์จะยังคงม่่ ความ่ร้อนแรง 
ในข้ณ์ะท่� ตื่ลาดประกั นภัยท่� แข้็ งแกร�งข้ึ้ นอาจทำาให้องค์กรต้ื่องม่องกลยุทธ์ีข้องพวกเข้าใหม่�  

หั วข้้ อสู่นทนา:

•  เราจะยังคงได้ เห็ นความ่แปรปรวนข้องสู่ภาพภ่ มิ่ อากาศรุนแรงข้ึ้ น ต้ื่ นทุนข้องธุีรกิ จท่� ปรั บตัื่ วข้ึ้ นจากภัยอั นเกิ ดจากสู่ภาพอากาศ 
และผลกระทบตื่�อชุ้ม่ช้น การสู่่ ญเสู่่ ยความ่หลากหลายทางช่้ วภาพท่� สู่� งผลกระทบกั บกลุ�ม่อุตื่สู่าหกรรม่ เช้� น ปศุสัู่ ตื่ว์  และบริ ษั ทท่� ต้ื่องเผชิ้ ญความ่รั บ
ผิ ดช้อบสู่ำ าหรั บความ่เสู่่ ยหายด้ านสิู่� งแวดล้อม่ เน่� องจากแรงกดดั นให้ ดำาเนิ นการรั บม่่ อกั บการเปล่� ยนแปลงสู่ภาพภ่ มิ่ อากาศท่� เป็ นกระแสู่ทั� วโลก 
อุตื่สู่าหกรรม่ P&C จะค�อย ๆ ถึอยห�างออกการประกั นภัยและการรั บประกั นภัยสู่ำ าหรั บแหล�งพลังงานสู่กปรก อุตื่สู่าหกรรม่ประกั นภัยม่่ บทบาทสู่ำ าคัญใน
การทำ าความ่เข้้ าใจถึึ งความ่เสู่่� ยงในการรั บผิ ดตื่�อสิู่� งแวดล้อม่อั นอาจเกิ ดข้ึ้ น และในการตัื่ดสิู่ นใจเล่ อกโดยคำานึ งถึึ งความ่ยั� งย่ น  

•  การเม่่ องท่� แยกเป็ นหลายข้ั้ วรวม่ท้ั งผลกระทบตื่�อการตัื่ดสิู่ นใจ ระเบ่ ยบข้้ อบังคั บ และการค้ าจะม่องเห็ นได้ ในสู่หรัฐฯ สู่หราช้อาณ์าจักร 
บราซิั ล ฟิ ลิ ปปิ นส์ู่  อาร์ เจนติื่ นา เปร่  เยอรม่ั น และอ่� น ๆ  โลกาภิ วัตื่น์บังคั บให้ เราม่องท่� ความ่เสู่่� ยงในห�วงโซั� อุปทานและอุปทานด้ านแรงงาน 
นอกจากน้่ องค์กรอ่� น ๆ กำาลังประเม่ิ นตัื่ วเล่ อกและประโยช้น์  ผ�านมุ่ม่ม่องท่� เป็ นสู่ากลในเร่� องการข้าดแรงงาน ซึั� งบ่รณ์าการความ่คิ ด เป้ าหม่าย 
กระบวนการ ผลิ ตื่ภัณ์ฑ์  และเทคโนโลย่ เข้้ าด้ วยกั น เพ่� อแก้ ไข้การข้าดและความ่สู่าม่ารถึในการผลิ ตื่ในภาพรวม่ไม่� ใช้�  เฉพาะรายบุคคล สู่ายงานธุีรกิ จ

•  วงจรตื่ลาดและความ่ท้ าทายทางเศรษฐกิ จเป็ นความ่ไม่� ร้่ท่� คาดเดาได้  แตื่� ป่ น้่ อาจพบว�าเราต้ื่องเผชิ้ ญกั บผลกระทบข้องภาวะเศรษฐกิ จถึดถึอยท่� อาจเกิ
ดข้ึ้ น และเราเริ� ม่เห็ นสัู่ ญญาณ์ข้องตื่ลาดประกั นภัยท่� จะแข้�งข้ั นกั นหนั ก ซึั� งอาจเต่ื่ อนให้ องค์กรสู่ำ ารวจข้้ อจำากัดและวิ ธ่ี อ่� นในการหล่ กเล่� ยงความ่เสู่่�
ยง ภายใต้ื่สู่ภาพแวดล้อม่ซึั� งม่่ ความ่กดดั นทางเศรษฐกิ จท่� เพิ� ม่ม่ากข้ึ้ นน้่  เราจะพิ สู่่จน์คุณ์ค�าข้องการลงทุนเพ่� อบริ หารความ่เสู่่� ยงได้อย�างไร

•  ความ่เสู่่� ยงทางไซัเบอร์ ในยุดถัึดไปประกอบด้ วยอะไรบ้ าง ไม่� ต้ื่องสู่งสัู่ ยเลยว�าในยุดท่� ห้ าข้องเคร่ อข้�ายม่่ อถ่ึ อ (5G) จะม่่ การปรั บปรุงในทุกร่ปแบบ 
นั บจากอุปกรณ์์อัจฉริ ยะไปจนถึึ ง IoT รวม่ท้ั งกระแสู่การพั ฒนาและการใช้้งานรถึยนต์ื่  รถึบรรทุก และเร่ อท่� ไร้ คนข้ั บ ซึั� งอาจนำ าไปสู่่�การโจม่ต่ื่ ทางไซัเบอ
ร์และความ่เสู่่� ยงทางไซัเบอร์ ท่� เพิ� ม่ข้ึ้ น รวม่ท้ั งข้อบเข้ตื่ข้องกฎระเบ่ ยบและแนวทางปฏิิ บั ติื่ ท่� ม่่ อย่�ก็ จะข้ยายวงกว้ างข้ึ้ นด้ วยเช้� นกั น

•  บริ การช้ำ าระเงิ นแบบเร่ ยลไทม่์ ท่� พั ฒนาข้ึ้ นโดยบริ ษั ทยั กษ์ ใหญ�ด้ านเทคโนโลย่  และบริ ษั ทสู่ตื่าร์ ทอั พด้ านเทคโนโลย่ การเงิ นจะยังคงก้ าวหน้ าตื่�อไป 
เป็ นสิู่� งท้ าทายระบบการเงิ นร่ปแบบด้ั งเดิ ม่และเสู่นอทางเล่ อกใหม่� ให้ กั บธุีรกิ จการเร่ ยกร้ องค�าสิู่ นไหม่ทดแทน แตื่� เน่� องจากเทคโนโลย่ การช้ำ าระเงิ นร่
ปแบบใหม่�ม่่ การพั ฒนาข้ึ้ น เราต้ื่องพิ จารณ์าเร่� องความ่ปลอดภัยและการฉ้อโกงด้ วย

ป่ หน้ าน้่ อาจนำ าม่าซึั� งความ่เสู่่� ยงใหม่�  ๆ ม่ากม่าย แตื่� ท่� ยั งคงไม่� เปล่� ยนแปลงเพ่ ยงอย�างเด่ ยวก็ คงจะม่่ เพ่ ยงความ่จำาเป็ นในการพั ฒนาและปรั บตัื่ ว การสู่ร้
างพั นธีม่ิ ตื่รท่� แข้็ งแกร�งและความ่เป็ นผ่น้ำ าทางความ่คิ ดจะช้� วยให้ แนวทางเพ่� อพ้ นผ�านความ่ไม่�แน�นอนตื่�าง ๆ และสู่นั บสู่นุนการวางแผนรั บม่่ อกั บสิู่� งท่� คาด
เดาไม่�ได้ ตื่�อไป 
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การเลื อกต้ั ง

ภั ยคุกคามทางไซเบอร์

กฎระเบี ยบ

สภาพอากาศเปล่ี ยนแปลง


