Cochrane จะเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
ได้อย่างไร
ความคิดเห็นจากผู้คนกว่า 1300 คน
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คำนำ

ควำมหลำกหลำยและกำรเปิ ดช่องทำงกำรมีสว่ นร่วมมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อควำมสำเร็จของ Cochrane
ในฐำนะองค์กรควำมร่วมมือระดับโลก
คณะกรรมกำรบริหำรมุง่ มั่นทีจ
่ ะดำเนินกำรเพือ
่ จัดกำรกับอคติทม
ี่ อ
ี ยูภ
่ ำยในองค์กร เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ำ Cochrane
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพือ
่ ให ้ผู ้คนสำมำรถเข ้ำถึงได ้มำกขึน
้ มีควำมหลำกหลำย
และมีควำมครอบคลุมมำกขึน
้
เรำต ้องกำรทรำบถึงมุมมองและประสบกำรณ์ในปั จจุบันของสมำชิกในชุมชนของ Cochrane
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ำเรำได ้กำหนดเป้ ำหมำยในกำรจัดสรรทรัพยำกรของเรำอย่ำงถูกวิธี
ดังนัน
้ เรำจึงได ้ดำเนินกระบวนกำร 'รับฟั งและเรียนรู ้' ซึง่ ได ้ทำสำเร็จเรียบร ้อยแล ้วในช่วงหกเดือนทีผ
่ ำ่ นมำ
รำยงำนต่อไปนี้ได ้สรุปสิง่ ทีไ่ ด ้รับฟั งมำในระหว่ำงกำรทำกระบวนกำรนี้
และจะใช ้ข ้อมูลเหล่ำนี้เพือ
่ ช่วยให ้เรำสำมำรถกำหนดกลยุทธ์ในกำรเพิม
่ ควำมหลำกหลำยและกำรมีสว่ นร่วมใน
Cochrane
คณะกรรมกำรบริหำรขอขอบคุณคณะกรรมกำรโครงกำรทีด
่ แ
ู ลงำนนี้
กลุม
่ ทีป
่ รึกษำทีใ่ ห ้ข ้อเสนอแนะอันมีคำ่ ตลอดกระบวนกำร และสมำชิกทุกคนของชุมชน Cochrane
ทีไ่ ด ้เข ้ำร่วมในกระบวนกำรนี้
นี่เป็ นเพียงก ้ำวแรกในโครงกำรเพิม
่ ควำมหลำกหลำยและกำรมีสว่ นร่วมของเรำ
และรำยงำนนี้ได ้ให ้ข ้อมูลกำรค ้นพบทีส
่ ำคัญทีจ
่ ะช่วยให ้เรำกำหนดทิศทำงในอนำคตได ้
เป็ นเรือ
่ งสำคัญทีเ่ รำต ้องใช ้เวลำพิจำรณำสิง่ ทีเ่ รำได ้รับฟั งมำ
และจำกนัน
้ จึงจะนำเอำสิง่ ทีไ่ ด ้จำกกำรเรียนรู ้นี้ไปใช ้ดำเนินกำรเพือ
่ ช่วยให ้ Cochrane
มีควำมหลำกหลำยและเพิม
่ กำรมีสว่ นร่วมให ้มำกขึน
้ ตำมทีอ
่ งค์กรปรำรถนำทีจ
่ ะเป็ นมำโดยตลอด

คณะกรรมการบริหาร Cochrane
ว ันที่ 11 เมษายน 2565
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สาระสำคัญ
เราทำอะไรไปแล้วบ้าง
การขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมใน Cochrane
Cochrane เป็นองค์กรระดับโลก เราต้องการให้มีความหลากหลายและเปิดช่องทางให้คนทุกกลุม่ เข้าร่วม เพื่อให้ชุมชน Cochrane
ประกอบไปด้วยผู้คนที่มีลกั ษณะแตกต่างหลากหลาย (diversity) และเพือ่ ให้พวกเขารูส้ ึกได้รบั การต้อนรับ รับฟัง และมีส่วนร่วมกับ Cochrane
ตามแนวทางทีต่ นต้องการได้ (inclusion)
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Cochrane
ได้รเิ ริ่มโครงการมากมายเพื่อสร้างความหลากหลายและเปิดช่องทางให้คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม โดยในปี 2022
เราจะสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายและการมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
เป้าหมายครั้งนี้เราต้องการทำความเข้าใจว่าสมาชิกของชุมชน Cochrane รูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งกับ Cochrane
อย่างทีพ่ วกเขาต้องการหรือไม่ มีอปุ สรรคขัดขวางใดบ้าง และมีข้อแนะนำเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในอนาคตได้อย่างไร
ในเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 2021 เราได้รวบรวมข้อมูลว่ามีใครบ้างทีม่ ีส่วนร่วมกับ Cochrane
และใครบ้างทีไ่ ด้นำหลักฐานงานวิจัยของ Cochrane ไปใช้งาน เรายังได้เชิญกลุ่มคนทีน่ ำเอาหลักฐานงานวิจัยของ Cochrane ไปใช้
อาสาสมัคร และสมาชิกในทีมที่ได้รับค่าตอบแทน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกีย่ วกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมใน
Cochrane
ผู้คนกว่า 1300 คนจากทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดในระหว่างการประชุมกลุ่มแบบออนไลน์จำนวน 36 ครั้ง
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และการทำแบบสำรวจออนไลน์ บุคคลเหล่านี้มาจากหลากหลายประเทศ หลากหลายบทบาท
หลากหลายกลุม่ อายุ และหลากหลายเพศ และ 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุมนี้ยังใช้ภาษาหลักอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย
สมาชิกกว่า 100 คนของชุมชน Cochrane ได้ช่วยทบทวนใจความสำคัญทีส่ รุปมาจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้
และได้จัดทำข้อสรุปนี้ขึ้น โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากทีมงานอิสระนอกชุมชน Cochrane ด้วย

เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ความหลากหลายและการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อภารกิจของ
Cochrane
เรานิยามคำว่า 'ความหลากหลาย' ใน Cochrane
ว่าหมายถึงองค์กรที่ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของกลุม่ คนจำนวนมาก
และสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนทีม่ ลี ักษณะทางประชากร ภาษา และภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
ตลอดจนมีระดับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน และคำว่า 'ความหลากหลาย'
ยังหมายรวมถึงการสังเคราะห์หลักฐานการวิจัยในหัวข้อที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการและแนวทางการเผยแพร่ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน
โดยคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
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ผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ยังได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นอีกด้วยว่า ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมควรเป็นพื้นฐานหลักของ
Cochrane พวกเขาคิดว่าหาก Cochrane สนับสนุนและให้ความสำคัญกับความแตกต่าง เราจะได้รับประโยชน์จากแนวคิดใหม่ ๆ
โดยจะสามารถเข้าใจ และตอบสนองต่อความต้องการหลักฐานการวิจัยที่หลากหลายของผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้น
สิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยให้เราบรรลุภารกิจในการสนับสนุนผู้คนให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพตามหลักฐานการวิจัย
ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก
การมีความหลากหลายและการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มจะช่วยให้เราจัดเตรียมหลักฐานการวิจัยเกีย่ วกับหัวข้อและรูป
แบบที่เป็นทีต่ ้องการ เพื่อความคุ้มค่า และยั่งยืนของ Cochrane

Cochrane มีความหลากหลายเพียงใด
แม้จะยากทีจ่ ะระบุได้ว่าใครมีส่วนสนับสนุนและได้รับประโยชน์จาก Cochrane บ้าง
เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้อย่างชัดเจน แต่ในอนาคตเราก็มีแผนจะปรับปรุงการเก็บข้อมูลเหล่านี้ โดยในระหว่างนี้
เราได้ทราบว่า:
• คณะกรรมการบริหารของ Cochrane มีลักษณะที่หลากหลาย โดย 42% ของสมาชิกในคณะกรรมการใช้ภาษาหลักอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ มี 17% อยู่ในประเทศที่มรี ายได้ตำ่ หรือปานกลาง และ 67%
เป็นเพศหญิงหรือบุคคลทีต่ ้องการปฏิเสธการระบุเพศสภาพว่ามีเพียงแค่ชายหรือหญิง
ทีมผู้บริหารส่วนกลางของเราอาจมีความหลากหลายน้อยกว่า โดย 2% อยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง และ
85% เป็น 'คนผิวขาว'
• ในกลุ่มของ Cochrane Groups ทีร่ ับหน้าที่หลักในการผลิตงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง
• มีคนกว่า 110,000 คนลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Cochrane ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชน
Cochrane โดยในจำนวนนี้ 12% มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง โดยเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ
หรืออาชีพของสมาชิกเหล่านี้
• คนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของ Cochrane ในหลายภาษา โดย 14% ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Cochrane Library มาจากประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง
และจำนวนครึ่งหนึ่งเข้าใช้เว็บไซต์ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ผู้คนรู้สึกมีส่วนร่วมหรือไม่
คนที่เข้าร่วมการประชุมได้ให้นิยามของคำว่า 'การมีส่วนร่วม' ว่าเป็นขอบเขตที่ผู้คนรูส้ ึกยินดี รู้สึกมีสว่ นร่วม
และสามารถมีส่วนร่วมได้เท่าที่พวกเขาต้องการในกิจกรรมของ Cochrane
ในการสำรวจผู้เข้าร่วมจำนวน 1194 คน รวมถึงอาสาสมัคร พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน
และผู้ทไี่ ม่ได้มสี ่วนร่วมหลักใน Cochrane พบว่า:
• 7 ใน 10 คนคิดว่า Cochrane ทำได้ดีอยูแ่ ล้วในการขยายการมีส่วนร่วมของผู้คน
แต่ส่วนใหญ่กล่าวว่ายังสามารถทำได้มากกว่านี้อีก
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• 4 ใน 10 กล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Cochrane อย่างที่ต้องการ และ 6 ใน 10
ต้องการมีส่วนร่วมมากกว่านี้ กลุ่มคนเหล่านีม้ าจากหลากหลายประเทศ อายุ เพศ และภาษา
ดูเหมือนว่าเมื่อผู้คนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ของ Cochrane พวกเขาก็รสู้ ึกว่าได้มสี ่วนร่วมและได้รับการต้อนรับมากขึ้น
แต่หลายคนก็รสู้ ึกว่าในช่วงแรกทีจ่ ะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Cochrane และได้มีส่วนร่วมนั้นค่อนข้างทำได้ยาก
จากข้อมูลที่สำรวจจากการประชุมกลุ่ม 36 ครั้ง ผู้คนกล่าวถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมนั้นว่าประกอบไปด้วย:
• ไม่รู้จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
• ไม่ได้รับการเสนอโอกาส
• รู้สึกไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วม อาจเนื่องมาจากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ที่จำกัด
• ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และแนวความคิดที่ยึดตามวัฒนธรรมความเป็นอังกฤษในกิจกรรมต่าง ๆ ใน Cochrane
• รู้สึกว่าไม่เป็นที่ยอมรับหรือมีคนเห็นคุณค่า อันเนื่องมาจากประสบการณ์ ภาษา บทบาท หรือการขาดวุฒิการศึกษา
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ข้อแนะนำจากผู้เข้าร่วม
ข้อแนะนำจากผู้คนที่เข้าร่วมการสำรวจนี้ สรุปได้ว่า Cochrane ควรจะ
1. จัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
• ตระหนักว่าความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็น สิ่งจำเป็น สำหรับ Cochrane
ในการที่จะบรรลุพันธกิจและกำหนดกรอบความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในแง่บวก ว่าเป็นสิ่งที่
"ต้องกระทำ"
• ยอมรับว่า Cochrane ไม่ได้มีความหลากหลายและเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร
และยังต้องจัดการกับอคติเกี่ยวกับสถาบันอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการ ทัศนคติ และระบบของ Cochrane
• การสร้างกระบวนการทำงานโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะพัฒนาความหลากหลายและการมีส่วนร่วมใน Cochrane
ตลอดจนการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสายงานทั้งหมด ด้วยการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะ
2. การสร้างสมรรถภาพขององค์กรและความเป็นผู้นำในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
• มีการฝึกอบรมเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วมแก่ผู้นำทุกคนและพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงใน Cochrane
Groups ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจอคติเชิงระบบและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องการมีส่วนร่วม
• ขยายความหลากหลายในกลุ่มของผู้นำระดับสูงและพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน รวมถึงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
และการทำแผนที่เป้าหมายของบุคลากรภายในและภายนอกที่มศี ักยภาพ มีโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ 'มีศักยภาพสูง'
และมีบุคคลที่เป็นแบบอย่าง
• กำหนดเป้าหมายและสนับสนุนผู้คนจากประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง และผู้ที่พูดภาษาอื่น ๆ
(นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) ให้เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ นักเขียน และอาสาสมัคร
• มีระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เริม่ ต้นการทำงานในช่วงแรก
3. ให้ความสำคัญและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม
• ทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะทั้งหมดที่สมาชิกในชุมชน Cochrane จัดทำขึ้น
เลือกโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในระยะสั้นและระยะกลาง และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
• การพัฒนาเครื่องมือและคำแนะนำสำหรับ Groups และ Teams ที่เน้น 'การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน' เช่น
การขานรับต่อบุคคลที่แสดงความสนใจ การสื่อสารที่ชัดเจนและเห็นคุณค่าอย่างต่อเนื่อง มีเกณฑ์ทโี่ ปร่งใสในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
สรรหาบุคคลที่หลากหลายที่จะเป็นอาสาสมัคร หรือเป็นพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน
ให้ทุนสนับสนุนสำหรับการทบทวนความสนใจของประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง
เสนอโอกาสในการมีส่วนร่วมทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ และเน้นที่การแบ่งปันหลักฐานการวิจัยในวงกว้างมากขึ้น
โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
• เดินหน้าสร้างชุมชนที่สนับสนุนและยกระดับทักษะของบุคคลอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการจัดกิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมแบบเห็นหน้ากัน (face-to-face activities)
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนและช่วยให้ผู้คนรู้สึกได้รับการต้อนรับ
• ทำให้ทรัพยากรของ Cochrane เข้าถึงได้มากขึ้น รวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เข้าถึงหลักฐานการวิจัยได้ฟรี
มีแหล่งข้อมูลในหลายภาษา มีการฝึกอบรมและคูม่ ือที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์มากหรือน้อย
และมีการแบ่งปันและประชาสัมพันธ์หลักฐานการวิจยั จาก Cochrane ออกไปในวงกว้าง

How could Cochrane be even more inclusive?

4. การวัดผลและการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
• มีความโปร่งใสเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของ Cochrane เช่น การกำหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วม
• พัฒนาตัวชี้วัดที่ Cochrane รายงานในแต่ละปีเพื่อแสดงความคืบหน้าด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และกำหนดให้
Cochrane Groups รวบรวมและรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
• ประกาศความสำเร็จ รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวของการมีส่วนร่วม; รางวัลประจำปีสำหรับแนวปฏิบตั ิที่ดี
และมีวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมงานทีห่ ลากหลาย เช่น Colloquia
ในปี 2022 Cochrane จะนำเอาความคิดเห็นเหล่านีไ้ ปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
ซึ่งกำหนดแผนการที่จะสร้างเครือข่ายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อไป
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