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Trusted evidence. 
Informed decisions. 
Better health. 

ค ำน ำ 
ควำมหลำกหลำยและกำรเปิดชอ่งทำงกำรมสีว่นรว่มมคีวำมส ำคัญอยำ่งยิง่ตอ่ควำมส ำเร็จของ Cochrane 
ในฐำนะองคก์รควำมรว่มมอืระดับโลก 
คณะกรรมกำรบรหิำรมุง่มั่นทีจ่ะด ำเนนิกำรเพือ่จดักำรกบัอคตทิีม่อียูภ่ำยในองคก์ร เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ Cochrane 
มกีำรด ำเนนิกำรอยำ่งตอ่เน่ืองเพือ่ใหผู้ค้นสำมำรถเขำ้ถงึไดม้ำกขึน้ มคีวำมหลำกหลำย 
และมคีวำมครอบคลมุมำกขึน้  

เรำตอ้งกำรทรำบถงึมมุมองและประสบกำรณ์ในปัจจบุันของสมำชกิในชมุชนของ Cochrane 
เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่เรำไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดสรรทรัพยำกรของเรำอยำ่งถกูวธิ ี
ดังนัน้เรำจงึไดด้ ำเนนิกระบวนกำร 'รับฟังและเรยีนรู'้ ซึง่ไดท้ ำส ำเร็จเรยีบรอ้ยแลว้ในชว่งหกเดอืนทีผ่ำ่นมำ 
รำยงำนตอ่ไปน้ีไดส้รปุสิง่ทีไ่ดร้ับฟังมำในระหวำ่งกำรท ำกระบวนกำรน้ี 
และจะใชข้อ้มลูเหลำ่น้ีเพือ่ชว่ยใหเ้รำสำมำรถก ำหนดกลยทุธใ์นกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยและกำรมสีว่นรว่มใน 
Cochrane    

คณะกรรมกำรบรหิำรขอขอบคณุคณะกรรมกำรโครงกำรทีด่แูลงำนน้ี 
กลุม่ทีป่รกึษำทีใ่หข้อ้เสนอแนะอันมคีำ่ตลอดกระบวนกำร และสมำชกิทกุคนของชมุชน Cochrane 
ทีไ่ดเ้ขำ้รว่มในกระบวนกำรนี้  

น่ีเป็นเพยีงกำ้วแรกในโครงกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยและกำรมสีว่นรว่มของเรำ 
และรำยงำนน้ีไดใ้หข้อ้มลูกำรคน้พบทีส่ ำคัญทีจ่ะชว่ยใหเ้รำก ำหนดทศิทำงในอนำคตได ้
เป็นเรือ่งส ำคัญทีเ่รำตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำสิง่ทีเ่รำไดร้ับฟังมำ 
และจำกนัน้จงึจะน ำเอำสิง่ทีไ่ดจ้ำกกำรเรยีนรูน้ี้ไปใชด้ ำเนนิกำรเพือ่ชว่ยให ้Cochrane 
มคีวำมหลำกหลำยและเพิม่กำรมสีว่นรว่มใหม้ำกขึน้ ตำมทีอ่งคก์รปรำรถนำทีจ่ะเป็นมำโดยตลอด  

 

คณะกรรมการบรหิาร Cochrane 

วนัที ่11 เมษายน 2565 
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สาระสำคัญ  
 
เราทำอะไรไปแล้วบ้าง 
 

การขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมใน Cochrane   

Cochrane เป็นองค์กรระดับโลก เราต้องการใหม้ีความหลากหลายและเปดิช่องทางให้คนทุกกลุม่เข้ารว่ม เพื่อให้ชุมชน Cochrane 
ประกอบไปดว้ยผู้คนที่มีลกัษณะแตกต่างหลากหลาย (diversity) และเพือ่ให้พวกเขารูส้ึกได้รบัการต้อนรับ รบัฟัง และมีส่วนร่วมกับ Cochrane 
ตามแนวทางทีต่นต้องการได้ (inclusion) 
 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา Cochrane 
ได้รเิริ่มโครงการมากมายเพื่อสร้างความหลากหลายและเปิดช่องทางให้คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม โดยในปี 2022 
เราจะสรา้งกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคญักับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 
เป้าหมายครั้งนี้เราต้องการทำความเข้าใจว่าสมาชิกของชุมชน Cochrane รูส้ึกเป็นส่วนหน่ึงกับ Cochrane 
อย่างทีพ่วกเขาต้องการหรือไม่ มีอปุสรรคขัดขวางใดบ้าง และมขี้อแนะนำเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในอนาคตได้อย่างไร 
 

ในเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 2021 เราไดร้วบรวมข้อมลูว่ามีใครบา้งทีม่ีส่วนร่วมกับ Cochrane 
และใครบ้างทีไ่ด้นำหลักฐานงานวจิัยของ Cochrane ไปใช้งาน เรายังได้เชิญกลุ่มคนทีน่ำเอาหลักฐานงานวิจัยของ Cochrane ไปใช้ 
อาสาสมัคร และสมาชิกในทีมที่ไดร้ับค่าตอบแทน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกีย่วกับความหลากหลายและการมสี่วนร่วมใน 
Cochrane 
 

ผู้คนกว่า 1300 คนจากทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดในระหว่างการประชุมกลุ่มแบบออนไลน์จำนวน 36 ครั้ง 
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และการทำแบบสำรวจออนไลน ์บุคคลเหล่านี้มาจากหลากหลายประเทศ หลากหลายบทบาท 
หลากหลายกลุม่อายุ และหลากหลายเพศ และ 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุมนี้ยังใช้ภาษาหลักอื่น ๆ ที่ไมใ่ช่ภาษาอังกฤษด้วย 
  

สมาชิกกว่า 100 คนของชุมชน Cochrane ได้ช่วยทบทวนใจความสำคัญทีส่รุปมาจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้ 
และได้จัดทำข้อสรุปนี้ขึ้น โดยได้รบัความช่วยเหลือจากทีมงานอิสระนอกชุมชน Cochrane ด้วย 

 

เราไดเ้รียนรู้อะไรบ้าง 
 

ความหลากหลายและการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อภารกิจของ 
Cochrane 
เรานิยามคำว่า 'ความหลากหลาย' ใน Cochrane 
ว่าหมายถึงองค์กรที่ดำเนินการโดยการมสี่วนร่วมของกลุม่คนจำนวนมาก 
และสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนท่ีมลีักษณะทางประชากร ภาษา และภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย 
ตลอดจนมีระดับประสบการณ์และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพท่ีแตกต่างกัน และคำว่า 'ความหลากหลาย' 
ยังหมายรวมถึงการสังเคราะหห์ลกัฐานการวิจัยในหัวข้อท่ีหลากหลาย โดยใช้วิธีการและแนวทางการเผยแพร่ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน 
โดยคำนึงถึงความต้องการที่แตกตา่งกันไปในแต่ละพื้นท่ี 
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ผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ยังได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นอีกด้วยว่า ความหลากหลายและการมสี่วนร่วมควรเป็นพ้ืนฐานหลักของ 
Cochrane พวกเขาคดิว่าหาก Cochrane สนับสนุนและให้ความสำคัญกับความแตกต่าง เราจะได้รับประโยชน์จากแนวคดิใหม่ ๆ 
โดยจะสามารถเข้าใจ และตอบสนองต่อความต้องการหลักฐานการวจิัยที่หลากหลายของผู้คนไดด้ีมากยิ่งขึ้น 
สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้เราบรรลุภารกจิในการสนับสนุนผู้คนใหส้ามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพตามหลักฐานการวิจัย 
ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก 
การมีความหลากหลายและการเปดิช่องทางการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มจะช่วยให้เราจดัเตรียมหลักฐานการวิจัยเกีย่วกับหัวข้อและรูป
แบบท่ีเป็นทีต่้องการ เพื่อความคุ้มค่า และยั่งยืนของ Cochrane  
 
 

 
Cochrane มีความหลากหลายเพียงใด  
แม้จะยากทีจ่ะระบไุด้ว่าใครมสี่วนสนับสนุนและได้รับประโยชน์จาก Cochrane บ้าง 
เนื่องจากไมไ่ด้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ีอย่างชัดเจน แต่ในอนาคตเราก็มีแผนจะปรับปรุงการเก็บข้อมูลเหล่านี้ โดยในระหว่างนี้ 
เราได้ทราบว่า: 

• คณะกรรมการบรหิารของ Cochrane มีลักษณะที่หลากหลาย โดย 42% ของสมาชิกในคณะกรรมการใช้ภาษาหลักอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ มี 17% อยู่ในประเทศท่ีมรีายได้ตำ่หรือปานกลาง และ 67% 
เป็นเพศหญิงหรือบุคคลทีต่้องการปฏิเสธการระบุเพศสภาพว่ามเีพียงแค่ชายหรือหญิง 
ทีมผู้บริหารส่วนกลางของเราอาจมีความหลากหลายน้อยกว่า โดย 2% อยู่ในประเทศท่ีมีรายได้น้อยหรือปานกลาง และ 
85% เป็น 'คนผิวขาว' 

•  ในกลุ่มของ Cochrane Groups ทีร่ับหน้าที่หลักในการผลิตงานทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ 
มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่อยู่ในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำหรือปานกลาง 

• มีคนกว่า 110,000 คนลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชผีู้ใช้กับ Cochrane ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชน 
Cochrane โดยในจำนวนน้ี 12% มาจากประเทศท่ีมีรายได้ต่ำและปานกลาง โดยเราไมไ่ด้รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับเพศ อายุ 
หรืออาชีพของสมาชิกเหล่านี ้

• คนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของ Cochrane ในหลายภาษา โดย 14% ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
Cochrane Library มาจากประเทศท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง 
และจำนวนครึ่งหนึ่งเข้าใช้เว็บไซตใ์นภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
 

ผู้คนรู้สึกมีส่วนร่วมหรือไม่ 
คนท่ีเข้าร่วมการประชุมได้ใหน้ิยามของคำว่า 'การมีส่วนร่วม' ว่าเปน็ขอบเขตที่ผู้คนรูส้ึกยินดี รู้สึกมีสว่นร่วม 
และสามารถมีส่วนร่วมได้เท่าที่พวกเขาต้องการในกิจกรรมของ Cochrane 
 

ในการสำรวจผู้เข้าร่วมจำนวน 1194 คน รวมถึงอาสาสมัคร พนักงานท่ีได้รับคา่ตอบแทน 
และผู้ทีไ่มไ่ด้มสี่วนร่วมหลักใน Cochrane พบว่า: 

• 7 ใน 10 คนคิดว่า Cochrane ทำได้ดีอยูแ่ล้วในการขยายการมีส่วนร่วมของผู้คน 
แต่ส่วนใหญ่กล่าวว่ายังสามารถทำได้มากกว่านี้อีก 
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• 4 ใน 10 กล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Cochrane อย่างท่ีต้องการ และ 6 ใน 10 
ต้องการมีส่วนร่วมมากกว่าน้ี กลุ่มคนเหล่านีม้าจากหลากหลายประเทศ อายุ เพศ และภาษา 

 

ดูเหมือนว่าเมื่อผู้คนไดม้ีส่วนร่วมมากข้ึนในกิจกรรมตา่ง ๆ ของ Cochrane พวกเขาก็รูส้ึกว่าได้มสี่วนรว่มและไดร้ับการต้อนรับมากขึ้น 
แต่หลายคนก็รูส้ึกว่าในช่วงแรกทีจ่ะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน Cochrane และได้มีส่วนร่วมนั้นค่อนขา้งทำได้ยาก 
จากข้อมูลที่สำรวจจากการประชุมกลุ่ม 36 ครั้ง ผู้คนกล่าวถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมนั้นวา่ประกอบไปด้วย: 

• ไม่รู้จะมสี่วนร่วมได้อย่างไร 

• ไม่ได้รับการเสนอโอกาส 

• รู้สึกไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วม อาจเนื่องมาจากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ที่จำกัด 

• ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์และแนวความคิดที่ยึดตามวัฒนธรรมความเป็นองักฤษในกิจกรรมต่าง ๆ ใน Cochrane 
• รู้สึกว่าไม่เป็นที่ยอมรับหรือมีคนเห็นคุณค่า อันเนื่องมาจากประสบการณ์ ภาษา บทบาท หรือการขาดวุฒิการศึกษา  
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ข้อแนะนำจากผู้เข้าร่วม 
ข้อแนะนำจากผู้คนที่เข้าร่วมการสำรวจนี้ สรุปได้ว่า Cochrane ควรจะ  
1.  จัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 

• ตระหนักว่าความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็น สิ่งจำเป็น สำหรับ Cochrane 
ในการที่จะบรรลุพันธกิจและกำหนดกรอบความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความหลากหลายและการมสี่วนร่วมในแง่บวก ว่าเป็นสิ่งที่ 
"ต้องกระทำ" 

• ยอมรับว่า Cochrane ไม่ได้มีความหลากหลายและเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร 
และยังต้องจัดการกับอคติเกี่ยวกบัสถาบันอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการ ทัศนคติ และระบบของ Cochrane 

• การสร้างกระบวนการทำงานโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะพัฒนาความหลากหลายและการมีส่วนร่วมใน Cochrane 
ตลอดจนการสร้างความหลากหลายและการมสี่วนร่วมในสายงานทั้งหมด ด้วยการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะ 
 

2.  การสร้างสมรรถภาพขององค์กรและความเป็นผู้นำในเร่ืองความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 

• มีการฝึกอบรมเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วมแก่ผู้นำทุกคนและพนักงานท่ีไดร้ับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงใน Cochrane 
Groups ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจอคติเชิงระบบและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อช่วยส่งเสรมิเรื่องการมีส่วนร่วม 

• ขยายความหลากหลายในกลุ่มของผู้นำระดับสูงและพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน รวมถึงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง 
และการทำแผนท่ีเป้าหมายของบคุลากรภายในและภายนอกที่มศีักยภาพ มีโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำท่ี 'มีศักยภาพสูง' 
และมีบุคคลที่เป็นแบบอย่าง  

• กำหนดเป้าหมายและสนับสนุนผู้คนจากประเทศท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง และผู้ที่พูดภาษาอื่น ๆ 
(นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) ให้เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ นักเขียน และอาสาสมคัร 

• มีระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เริม่ต้นการทำงานในช่วงแรก 
 

3. ใหค้วามสำคัญและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม 

• ทบทวนและจัดลำดับความสำคญัของข้อเสนอแนะทั้งหมดที่สมาชิกในชุมชน Cochrane จดัทำข้ึน 
เลือกโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในระยะสั้นและระยะกลาง และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

• การพัฒนาเคร่ืองมือและคำแนะนำสำหรับ Groups และ Teams ที่เน้น 'การไดร้ับสิทธิขั้นพื้นฐาน' เช่น 
การขานรับต่อบุคคลที่แสดงความสนใจ การสื่อสารที่ชัดเจนและเหน็คุณค่าอย่างต่อเนื่อง มีเกณฑ์ทีโ่ปร่งใสในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม 
สรรหาบุคคลที่หลากหลายที่จะเปน็อาสาสมัคร หรือเป็นพนักงานท่ีได้รับค่าตอบแทน 
ให้ทุนสนับสนุนสำหรับการทบทวนความสนใจของประเทศท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง 
เสนอโอกาสในการมสี่วนร่วมทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ และเน้นที่การแบ่งปันหลักฐานการวิจัยในวงกว้างมากขึ้น 
โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับแตล่ะพื้นที ่

• เดินหน้าสร้างชุมชนที่สนับสนุนและยกระดับทักษะของบุคคลอย่างตอ่เนื่อง 
รวมถึงการจัดกิจกรรมออนไลน์และกจิกรรมแบบเห็นหน้ากนั (face-to-face activities) 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนและช่วยให้ผู้คนรู้สึกไดร้ับการต้อนรับ 

• ทำให้ทรัพยากรของ Cochrane เข้าถึงได้มากข้ึน รวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เข้าถึงหลักฐานการวิจัยได้ฟรี 
มีแหล่งข้อมูลในหลายภาษา มีการฝึกอบรมและคูม่ือท่ีใช้งานง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์มากหรือน้อย 
และมีการแบ่งปันและประชาสัมพนัธ์หลักฐานการวิจยัจาก Cochrane ออกไปในวงกว้าง 



How could Cochrane be even more inclusive? 7 

 

 
4. การวัดผลและการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 

• มีความโปร่งใสเกี่ยวกับจดุประสงค์หลักของ Cochrane เช่น การกำหนดเป้าหมายการมสี่วนร่วม 

• พัฒนาตัวชี้วัดที่ Cochrane รายงานในแต่ละปเีพื่อแสดงความคืบหน้าด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และกำหนดให้ 
Cochrane Groups รวบรวมและรายงานเกี่ยวกับตัวช้ีวัดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ  

• ประกาศความสำเร็จ รวมถึงการนำเสนอเร่ืองราวของการมีส่วนร่วม; รางวัลประจำปีสำหรับแนวปฏิบตัิที่ดี 
และมีวิทยากรและผูเ้ข้าร่วมงานท่ีหลากหลาย เช่น Colloquia 

ในปี 2022 Cochrane จะนำเอาความคิดเห็นเหล่านีไ้ปใช้ในการสรา้งกลยุทธ์ด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 
ซึ่งกำหนดแผนการที่จะสร้างเครือข่ายท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อไป 


