บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้บ
� ริิหาร

15 ปี แห่ งนวั ตกรรมเพื่ อการเข้ าถึ ง
่
่
ทีขั บเคลือนโดยความต้ องการ
บทเรี ยนสำ �คั ญ ความท้าทาย และโอกาสสำ �หรับอนาคต
The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
ได้้ถูก
ู ก่่อตั้้ง� ขึ้้น
� มาเพื่่อ
� ตอบสนองต่่อความคัับข้้องใจของ
แพทย์์และความสิ้้น
่ ยผู้้�ซึ่ง่� ทนทุุกข์์กัับยาที่่ไ� ร้้ผล
� หวัังของผู้้�ป่ว
เป็็นพิิษรุุนแรง ขาดแคลน ซื้้�อไม่่ไหว – หรืือแม้้กระทั่่�งไม่่เคยถููก
พััฒนาขึ้้น
� มาเลย
DNDi ได้้เปิิดตััวในปีี 2546 เมื่่�อ the Indian Council
of Medical Research (ICMR), the Oswaldo
Cruz Foundation in Brazil, the Kenyan Medical
Research Institute (KEMRI), the Malaysian
Ministry of Health,แthe Institut Pasteur of France,
โดยการมีีส่่วนร่่วมของ the World Health Organization
Special Programme on Research and Training in
Tropical Diseases (WHO/TDR) จัับมืือกัับ Médecins
Sans Frontières (MSF) หลัังจากที่่� MSF ได้้อุุทิิศส่่วนหนึ่่�ง
ของเงิินรางวััลโนเบลสาขาสัันติิภาพประจำำ�ปีี 2542 เพื่่�อการ
ค้้นหาแบบจำำ�ลองทางเลืือกใหม่่ที่่�ไม่่มุ่่�งหวัังผลกำำ�ไรสำำ�หรัับ
การพััฒนายาเพื่่�อประชากรที่่�ถููกละเลย

นวััตกรรมสำำ�หรัับสาธารณประโยชน์์ ทั้้ง� ยัังหวัังด้้วยว่่า
บทเรีียนทั้้ง� หลายที่่ไ� ด้้บรรยายไว้้นี้้�จะสามารถจุุดชนวนให้้เกิิด
การถกเถีียง เป็็นฐานความรู้้�เพื่่อ
� การสร้้างนโยบาย และในที่่สุ
� ด
ุ
จะได้้พััฒนาขีีดความสามารถของระบบสาธารณสุุขและการ
วิิจััยและพััฒนา (R&D) เพื่่อ
� การจััดหาการรัักษาที่่จำ
� ำ�เป็็น
สำำ�หรัับผู้ป่
้� ว
่ ยที่่ถู
� ก
ู ละเลย โดยในขณะเดีียวกัันก็็นำำ�เสนอความ
คิิดสำำ�หรัับแนวทางที่่มีีปร
�
ะสิิทธิิภาพและเป็็นธรรมมากขึ้้น
� เพื่่อ
�
นวััตกรรมชีีวการแพทย์์ที่อ
่� าจถููกนำำ�ไปใช้้ต่่อยอดกัับโรคและ
ผลิิตภััณฑ์์ชนิิดอื่่�น
Photo: Xavier Vahed/DNDi

่ บรรยายไว้นจะสามารถจุ
้
บทเรียนทังหลายที
ได้
ี้
ด
่
ชนวนให้เกิดการถกเถียง เป็ นฐานความรูเ้ พือการ
่ ดจะได้พฒ
สร้างนโยบาย และในทีสุ
ั นาขีดความ
สามารถของระบบสาธารณสุขและการวิจย
ั และ
่
่
พัฒนา (R&D) เพือการจัดหาการรักษาทีจำ�เป็ น
่ กละเลย
สำ�หรับผูป
้ ่ วยทีถู
นี่่�คืือบทสรุุปของรายงานฉบัับเต็็มที่่�บัันทึึกประสบการณ์์ 15
ปีีที่่� DNDi ได้้สะสมมา ทั้้�งการค้้นพบ การพััฒนา และการจััด
ส่่งการรัักษาแบบใหม่่ที่่�พััฒนาให้้ดีีขึ้้�นเพื่่�อผู้้�ป่่วยที่่�ถููกละเลย
บทสรุุปนี้้�เน้้นแสดงทั้้ง� ความสำำ�เร็็จและความท้้าทาย และมุ่่�ง
หวัังที่่จ
� ะส่่งเสริิมการอภิิปรายระดัับโลกที่่กำ
� ำ�ลัังมีีอยู่่�ในขณะนี้้�ที่่�
เกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่จ
� ะอุุปถััมภ์์และค้ำำ�จุน
ุ แนวทางเลืือกเพื่่อ
� การสร้้าง

Read the full report: www.dndi.org/15yearsreport

อสมดุุลที่่�ร้า้ ยแรง
ณ เวลาที่่ก่
� ่อตั้้�ง DNDi นั้้�น MSF และหุ้้�นส่่วนทั้้ง� หลายได้้ค้้นพบว่่าจาก
ยาใหม่่ 1,393 ตััวที่่ไ� ด้้นำำ�ออกสู่่�ตลาดโลกในช่่วงปีี 2518– 2542 นั้้�นกลัับมีีเพีียง
1.1% ที่่เ� ป็็นยาเพื่่อ
� โรคที่่ถู
� ก
ู ละเลย แม้้ว่า
่ โรคเหล่่านี้้�นัับได้้ว่า
่ เป็็น 12%
ของภาระสาธารณสุุขของโลก1 สถานการณ์์นี้้�เป็็นผลมาจากทั้้ง� ความล้้มเหลว
ทางการตลาด เนื่่�องด้้วยการลงทุุนในการวิิจััยและพััฒนาได้้ถูก
ู ชี้้�นำำ�โดยการ
พิิจารณาตลาด เพิิกเฉยต่่อความต้้องการของผู้้�ที่่ไ� ร้้กำำ�ลัังซื้้�อและมีีกำำ�ลัังซื้้�อต่ำำ�
และจากความล้้มเหลวทางนโยบายสาธารณะ เมื่่อ
� รััฐบาลมิิได้้เข้้าแทรกแซง
2
เพื่่อ
� แก้้ไขความล้้มเหลวของตลาด
กว่่าสิิบปีีต่่อมาจึึงได้้มีีการวิิเคราะห์์ติิดตามผล ในขณะที่่ไ� ด้้มีีความคืืบหน้้าอยู่่�
บ้้างแม้้จะเป็็นแบบจำำ�กััด ในช่่วงปีี 2543–2553 จากยาและวััคซีีนใหม่่ 850 ตััว
ที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติิเพื่่อ
� โรคทั้้ง� หลาย มีีเพีียง 4% ที่่เ� ป็็นไปเพื่่อ
� โรคที่่ถู
� ก
ู ละเลย และส่่วน
ใหญ่่เป็็นการนำำ�ยาเดิิมมาใช้้ในทางใหม่่ มีีเพีียงแค่่ 1% ของวััตถุุตำำ�รัับที่่มีีตัั
� ว
ยาสำำ�คััญใหม่่ (NCEs) 336 ตััวที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติิ เป็็นไปเพื่่อ
� โรคที่่ถู
� ก
ู ละเลย3

1,393
เพีียง 1.1% ของยาใหม่่
1,393 ตััวที่ไ่� ด้้ถูก
ู นำำ�เข้้าสู่่�
ตลาดในช่่วงปีี 2518 และ 2542
ที่เ่� ป็็นไปเพื่่อ
� โรคที่ถู
่� ก
ู ละเลย
แม้้ว่า
่ โรคเหล่่านี้้�เป็็นถึึง 12%
ของภาระสาธารณสุุขของโลก

วิิวัฒ
ั นาการแห่่งแบบจำำ�ลอง DNDi ที่่�ยาวนานกว่่า 15 ปีี
DNDi เป็็น “การทดลองในเรื่่อ
� งนวััตกรรม” มาโดยตลอด
ทั้้ง� ในด้้านสิ่่�งที่่ทำ
� �
ำ – พััฒนาการรัักษาที่่จำ
� ำ�เป็็นเร่่งด่่วน
สำำ�หรัับประชากรที่่ถู
� ก
ู ละเลย – และในด้้านวิิธีีที่่ทำ
� �
ำ
นั่่�นคืือการทดสอบแบบจำำ�ลองการวิิจััยและพััฒนาเสมืือน
จริิงทางเลืือก โดยมีีฐานที่่ไ� ม่่ใช่่การสร้้างกำำ�ไรสููงสุุด
แต่่เป็็นความต้้องการของผู้ป่
้� ว
่ ย ซึ่ง่� มุ่่�งหวัังที่่จ
� ะส่่งเสริิมการ
แบ่่งปัันข้้อมููลความรู้้�ของการวิิจััยให้้เป็็นที่่ท
� ราบกัันโดยทั่่�ว
ให้้กว้้างขวางที่่สุ
� ด
ุ ผ่่านทางการร่่วมมืือ และทั้้ง� ยัังต้้องการ
สร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่ทั้ง้� นวััตกรรมและความสามารถใน
การเข้้าถึึงการรัักษาที่่ใ� หม่่และพััฒนาแล้้ว ด้้วยแรง
ปรารถนาที่่จ
� ะพััฒนายาให้้เป็็นสมบััติิของสาธารณะใน
ทุุกที่่แ
� ละทุุกเวลาที่่เ� ป็็นไปได้้
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2546 เราได้้ค้้นพบ พััฒนา และจััดส่่งการรัักษา
แบบใหม่่ถึึงแปดชนิิด – ลดการเจ็็บป่่วย ทรมาน และการ
สููญเสีียชืืวิิตของผู้้�คนนัับล้้าน – ส่่งผลให้้หลายโรคที่่ถู
� ก
ู ละ
เลยมากที่่สุ
� ดข
ุ องโลกเริ่่�มได้้รัับการเติิมเต็็ม ซึ่ง่� ต้้องขอบคุุณ
การลงทุุนระยะยาวด้้านการค้้นคว้้าพััฒนายา

Photo: Abraham Ali/DNDi

1	Trouiller et al. Drug development for neglected diseases: A deficient market and public-health policy failure. Lancet 2002;359:2188-2194.
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Verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1016/ S2214-109X(13)70078-0

2 DNDi Best science for the most neglected

DNDi

ณ 15

ณ เวลาที่่� DNDi ได้้ฉลองครบ 15 ปีีแห่่งการเป็็นองค์์กรการวิิจััยและพััฒนาที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร
เราได้้เดิินทางมาถึึงหลายหลัักหมุุดบอกระยะที่่�สำำ�คััญทางวิิทยาศาสตร์์และการเป็็นองค์์กร
การรัักษาที่่�ได้้จััดส่่งแล้้ว

8

เครืือข่่ายวงกว้้างระดัับโลก

การรัักษาที่่�ซื้้�อหาได้้
และปรัับเข้้าได้้กัับ
ท้้องถิ่่�นที่่�ได้้จััดส่่ง
แล้้ว

หุ้้�นส่่วนมากกว่่า
180 ราย
ในมากกว่่า
40 ประเทศ

รวมถึึง fexinidazole ยารัักษาชนิิดกิินตััวแรกสำำ�หรัับโรคเหงา
หลัับและวััตถุุตำำ�รับ
ั ที่่�มีีตััวยาสำำ�คััญใหม (NCE) ตััวแรกของ
DNDi

การลงทุุนระยะยาวในการค้้นพบที่่�ส่่งผลต่่อสายการผลิิตที่่�เข้้มแข็็ง

มากกว่่า
20 NCEs

4ล+
สารประกอบมากกว่่า 4
ล้้านชนิิดได้้ถููกคััดกรอง
อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามในการค้้นหายา
รวมถึึงการคััดกรองคลัังยาของบริิษััทยา
การขุุดค้้นสารประกอบ และโครงการริิเริ่่�มเพื่่�อ
การค้้นพบยาแบบเปิิดเผยและให้้ความร่่วมมืือ

40+

ในบััญชีีผลงานของ
DNDi ซึ่่�งมีีจำำ�นวนมาก
ที่่�ตอนนี้้�อยู่่�ในขั้้�นท้้ายๆ
ของการพััฒนาทางคลิินิิก

มากกว่่า 40
โครงการวิิจััยและ
พััฒนาที่่�ครอบคลุุม
เจ็็ดกลุ่่�มโรค

ความเชี่่�ยวชาญด้้านการวิิจััยทางคลิินิิกในประเทศที่่�มีีรายได้้น้้อยและปานกลาง

ปริิมาณเฉลี่่�ยที่่� 20
โครงการวิิจััยทาง
คลิินิิกตั้้�งแต่่ระยะที่่�
1 ถึึงระยะที่่� 4
กำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่�ในเวลาใดเวลาหนึ่่�ง และยัังมีีอีีกมากที่่�
อยู่่�ในขั้้�นการวางแผน

ผู้้�เข้้าร่่วมการวิิจััยมากกว่่า

2,500 รายได้้เข้้าร่่วมในการวิิจััย
ทางคลิินิิกที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่�

ในเวลาใดเวลาหนึ่่�ง

ซึ่่�งเป็็นการวิิจััยที่่�ทำำ�ตามมาตรฐานคุุณภาพและ
จริิยธรรมระดัับสากล แม้้จะเป็็นในพื้้�นที่่�ห่่างไกล
และไม่่มั่่�นคง

15 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึง ท่ีขับเคล่ือนโดยความต้องการ 3

ทางเลืือกของ DNDi ที่่�เป็็นแบบจำำ�ลองด้้านการวิิจััยและพััฒนาที่่�ไม่่มุ่่�งหวัังผลกำำ�ไร
มีีลัักษณะเด่่นหลายประการ ซึ่่�งเกาะเกี่่�ยวอยู่่�กัับแนวคิิดหลัักหกข้้อ
1. ขัับเคลื่่�อนโดยความต้้องการ

3. ร่่วมมืือ เปิิดเผย และโปร่่งใส

เอาผู้้�ป่ว
่ ย – ไม่่ใช่่กำำ�ไร – มาเป็็นหััวใจของการวิิจััยและพััฒนา

ชัักจููงภาครััฐ เอกชน การศึึกษา ไม่่แสวงผลกำำ�ไร และการกุุศล
ให้้นำำ�วิท
ิ ยาศาสตร์์ที่่ดี
� ีที่่สุ
� ด
ุ สู่่�ผู้้�ที่่ถูู
� กละเลยมากที่่�สุด
ุ และขัับ
เคลื่่�อนการสร้้างความรู้้ �ผ่า
่ นทางการค้้นคว้้าพััฒนายา
แบบเปิิดเผย และการมุ่่�งเป้้าที่่�การแบ่่งปัันข้้อมููล ความรู้้ �
และต้้นทุุนของการวิิจััย

 ความใกล้ชิดกับผู้ให้การรักษาในท้องถิ่น และการผูกพัน
อย่่างแนบแน่่นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียหลััก เช่่น WHO, MSF
และชุุมชนที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ มีีความสำำ�คััญยิ่่�งต่่อการทำำ�ให้้
มั่่�นใจว่่าความพยายามด้้านการวิิจััยและพััฒนาจะฝัังราก
อยู่่�กัับความต้้องการทางการแพทย์์ของประชากรที่่ถู
� ก
ู ละ
เลยและบริิบทการใช้้ชีีวิิตของพวกเขา
 โครงร่างของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (TPPs)
ตามความต้องการของสาธารณะ ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย
ผู้้�เชี่่ย
� วชาญและหุ้้�นส่่วนทั้้ง� หลาย เป็็นเครื่่อ
� งมืือสำำ�คััญที่่จ
� ะ
ทำำ�ให้้มั่่น
ใจได้้
ว่
า
่
ผลิิตภััณฑ์์
ที่
พัั
�
่
ฒนาขึ้้
น
�
มานั้้
น
จะซื้้�
อ
หาได้้
�
�
โดยและถููกปรัับให้้เข้้ากัันได้้กัับความต้้องการของผู้้�ที่่ไ� ด้้รัับ
ผลกระทบและระบบสาธารณสุุขที่รัั
่� บใช้้เขา
 แนวทางที่มีพลวัตในการบริหารบัญชีผลงานการวิจัย
และพััฒนา สามารถทำำ�ให้้ผู้้�พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ปรัับตััวเข้้า
ได้้กัับความต้้องการและช่่องว่่างของการวิิจััยและพััฒนา
ที่่เ� ป็็นแบบใหม่่ อุุบติิขึ้้น
� และดื้้�อด้้าน และตอบสนองต่่อการ
พััฒนาของแนวโน้้มทางระบาดวิิทยา

2. มีีอิิสรภาพ
การทำำ�ให้้มั่่น
� ใจในอิิสรภาพด้้านการเงิินและวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อ
เป็็นหลัักประกัันว่่าแนวทางในการจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั และ
การตััดสิินใจจะคงอยู่่�บนพื้้�นฐานของความต้้องการ

 การมีอิสรภาพทางการแพทย์มีความส�ำคัญยิ่งต่อการระบุ
โรคที่เป็นเป้าหมาย จัดล�ำดับความส�ำคัญของการวจ
ิ ัยและ
พัฒนา และขับเคลื่อนการตัดสินใจในช่วงของกระบวน
การพััฒนายา
 นโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบที่คอยปกป้องอิสรภาพ
จะมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดเมื่่อ
� มัันทำำ�ให้้มั่่น
� ใจถึึงความสมดุุล
ของการสนัับสนุุนจากภาครััฐและเอกชน ขยายการสนัับ
สนุุนอย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััดจากผู้ส
้� นัับสนุุนหลััก และประกัันว่่า
ไม่่มีีผู้้�สนัับสนุุนรายหนึ่่�งใดที่่ใ� ห้้การสนัับสนุุนมากกว่่า
ร้้อยละ 25 ของเงิินสนัับสนุุนทั้้ง� หมด
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 องค์กรการวิจัยและพัฒนาที่ท�ำงานประสานกันท�ำจะท�ำ
หน้้าที่่เ� ป็็น “วาทยกรแห่่งวงดุุริิยางค์์เสมืือนจริิง” และจะไม่่
สามารถทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้หากปราศจากการ
ทุ่่�มเทร่่วมมืือจากหุ้้�นส่่วนภาครััฐและเอกชนเพื่่อ
� แบ่่งปััน
วิิสััยทััศน์์เดีียวกัันในการดำำ�เนิินโครงการทั้้ง� หลายที่่ทุ
� ก
ุ
ขั้้น
� ตอนของกระบวนการวิิจััยและพััฒนา
 แนวทางการวิจัยและพัฒนาที่มก
ี ารประสานงานและเปิด
เผยมากขึ้้น
� โดยเฉพาะการค้้นพบยา จะสามารถโน้้มน้้าว
นัักวิิจััยจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้น
� ให้้เข้้าสู่่�วงการที่่ถู
� ก
ู ละเลย เร่่งรััด
กระบวนการวิิจััยและพััฒนาโดยการลดความซ้ำำ�ซ้อ
้ นและ
การเพิ่่�มปริิมาณของตััวที่่ใ� ช่่หรืือตััวชี้้�นำำ� และทำำ�ให้้กิิจกรรม
การวิิจััยและพััฒนามีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น
� และมีีค่่าใช้้จ่า
่ ย
น้้อยลง แนวทางใหม่่ในการค้้นพบจะสามารถนำำ�ไปสู่่�การ
ปลดปล่่อยศัักยภาพของประเทศที่่มีีร
� ายได้้น้้อยและปาน
กลางได้้อีีกด้้วย
 การประสานงานวิจัยจะสามารถได้รับการอ�ำนวยความ
สะดวก และลดความซ้ำำ�ซ้อ
้ น หากผู้้�ให้้ทุน
ุ การวิิจััยทั้้ง� จาก
ภาครััฐและเอกชนมีีการพััฒนานโยบายที่่ชััด
� เจนเพื่่อ
� ส่่งเสริิม
การเปิิดเผยและแบ่่งปัันข้้อมููล ความรู้้� และต้้นทุุน ในทุุก
ขั้้น
� ตอนของกระบวนการวิิจััยและพััฒนา
 ผูป
้ ฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพโลกทั้งหลาย
ควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ลงนามใน the WHO Joint
Statement on Public Disclosure of Results from
Clinical Trials และมุ่่�งมั่่�นในการลงทะเบีียนการวิิจััยทุุก
โครงการในระเบีียนที่่เ� ปิิดเป็็นสาธารณะ รายงานผลการ
วิิจััยอย่่างตรงต่่อเวลาเมื่่อ
� ครบ 12 เดืือนหลัังเสร็็จสิ้้น
� การ
วิิจััย และตีีพิิมพ์์การค้้นพบในวารสารที่่เ� ปิิดให้้เข้้าถึึงได้้โดย
ไม่่คิิดค่า
่ ใช้้จ่า
่ ย
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ต้้นทุุนของการวิิจััยและพััฒนา: DNDi ต้้องจ่่ายไปเท่่าไหร่่เพื่่�อพััฒนายา?
และสารเคมีีชนิิดใหม่่ได้้ในราคา €60-190 ล้้านยููโร

ประวััติิข้อ
้ มููลโครงการพััฒนายาทั้้�งแปดตััวของ
DNDi ระบุุค่่าใช้้จ่่ายที่ต้
่� ้องใช้้อยู่่�ที่ร
่� ะหว่่าง
€4 ถึึง €60 ล้้านยููโรต่่อการพััฒนายาหนึ่่�งตััว
จนถึึงและรวมการจดทะเบีียนยา

ตััวเลขนี้้�ไม่่รวมถึึงการวิิจััยเพิ่่�มเติิมหลัังการจดทะเบีียนยา
และค่่าใช้้จ่่ายในการเข้้าถึึงยา หรืือการสนัับสนุุนที่ไ่� ม่่ใช่่เม็็ด
เงิินจากหุ้้�นส่่วนด้้านเภสััชกรรม

จากการปรัับแต่่งตััวเลขนี้้�ด้้วยค่่าเสื่่อ
� มราคาต่่อช่่วง
การพััฒนา DNDi ได้้ประเมิินว่า
่ จะสามารถพััฒนา
และจดทะเบีียนยาตััวใหม่่ที่ผ
่� สมผสานหรืือปรัับเปลี่่�ยน
การใช้้ยาเดิิมที่่มี
� ีอยู่่�แล้้ว ได้้ในราคา €4-32 ล้้านยููโร

คุุณสามารถอ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับต้้นทุน
ุ และระเบีียบวิิธีก
ี าร
คิิดต้้นทุน
ุ ของ DNDi ได้้ที่่� www.dndi.org/costs

ต้้นทุุนสููงสุุดและต่ำำ�สุด
ุ ตั้้�งแต่่การค้้นพบจนถึึงการจดทะเบีียนสำำ�หรัับโครงการทั้้�งหลายในบััญชีีผลงานของ DNDi แสดง
เป็็นเงิินทุุนที่่�ออกเองและปรัับตามมาตรฐานค่่าเสื่่�อมราคา (ในหน่่วยล้้านยููโร ต้้นทุนต่ำ
ุ ำ�สุด
ุ และสููงสุุดต่่อช่่วงระยะ)

Discovery
&
pre-clinical

Existing drugs without
new formulation*
Existing drugs with new
formulation*
New chemical entity

Clinical development
& registration
Phase I

Not applicable

Phases II
& III and
registration

Total

Range of
costs, with
attrition

€4-10

€4-10

€6-12

€1-2

€1-4

€3-7

€4-13

€6-32

€10-20

€4-6

€30-45

€44-71

€60-190

*สููตรผสม (ทั้้ง� สููตรผสมแบบขนาดยาคงที่่แ
� ละไม่่คงที่่)� หรืือการนำำ�ยาเดิิมมาใช้้ในทางใหม่่

15 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึง ท่ีขับเคล่ือนโดยความต้องการ 5
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4. ประสานเครืือข่่ายให้้ทั่่ว
� โลก

5. มุ่่�งเน้้นที่่�การเข้้าถึึง

อำำ�นวยการแลกเปลี่่�ยนทางวิิทยาศาสตร์์ การใช้้และเสริิมความ

ทำำ�ให้้มั่่น
้� ได้้ หาได้้ และเข้้าได้้กัับ
� ใจว่่ายารัักษาเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ซื้อ

เข้้มแข็็งของความสามารถด้้านการวิิจััย และหล่่อเลี้้�ยงระบบ

นิิเวศน์์และเครืือข่่ายของนวััตกรรม โดยเฉพาะในประเทศที่่�มีี
รายได้้น้้อยและปานกลาง

 องค์กรการวิจัยและพัฒนาที่ท�ำงานประสานกันอย่าง
แท้้จริิงจะสามารถประสบความสำำ�เร็็จได้้ด้้วยการเป็็นหุ้้�น
ส่่วนและภาคีีที่่เ� ข้้มแข็็งและเครืือข่่ายระดัับโลกเท่่านั้้�น
ความเป็็นผู้้�นำำ�จากภาครััฐ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศที่่�
มีีรายได้้น้้อยและปานกลาง เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�ให้้
มั่่�นใจถึึงความยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศน์์ของนวััตกรรม
 ความใกล้ชิดต่อความต้องการของชุมชนและผู้ป่วยที่ได้
รัับผลกระทบคืือสิ่่�งสำำ�คััญและสามารถบรรลุุได้้ผ่า
่ นทาง
การสร้้างความไว้้เนื้้�อเชื่่อ
� ใจและการเป็็นหุ้้�นส่่วนแบบ
เท่่าเทีียมกัันกัับแพทย์์ นัักวิิทยาศาสตร์์ และผู้เ้� ชี่่ย
� วชาญ
รวมถึึงผู้้�ป่ว
่ ยและชุุมชน กลุ่่�มประชาสัังคมประจำำ�ท้อ
้ งถิ่่�น
ในประเทศที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ
 ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง การเป็นหุ้นส่วน
แนวใหม่่ในตลอดทั้้ง� กระบวนการวิิจััยและพััฒนาสามารถ
ยกระดัับและเสริิมความเข้้มแข็็งให้้กัับศัักยภาพการวิิจััย
ช่่วยระบุุความต้้องการ ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนทางวิิทยา
ศาสตร์์ และก่่อให้้เกิิดการเข้้าถึึง นอกจากนี้้� การลงทุุน
อย่่างมีีเป้้าหมายในการอบรมและพััฒนาโครงข่่ายด้้าน
สุุขภาพ รวมถึึงในพื้้�นที่่ห่
� ่างไกล เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อความ
สำำ�เร็็จ
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ชุุมชนที่่�ต้้องการมัันมากที่่�สุด
ุ

 แม้แต่กับองค์กรการวิจัยและพัฒนา การท�ำงานร่วมกับหุน
้
ส่วนและผูท
้ น
ี่ �ำการรักษาไปใช้ถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการเอา
ชนะความท้้าทายนานัับประการที่่เ� กี่่�ยวกัับการนำำ�เสนอและ
การทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าถึึงและจััดส่่งเทคโนโลยีีและ
เครื่่อ
� งมืือแบบใหม่่ที่เ่� กี่่�ยวกัับสุุขภาพ
 การเข้าถึงต้องมีความส�ำคัญตั้งแต่ขั้นแรกของ
โครงการวิิจััยและพััฒนา ไม่่ใช่่แค่่ที่ขั้
่� น
้� ตอนท้้ายๆ
หรืือหลัังจากการอนุุมััติิทางกฎเกณฑ์์ โดยที่่โ� ครง
การวิิจััยและพััฒนาควรจะถููกออกแบบมาด้้วยการ
คำำ�นึึงถึึงการเข้้าถึึง และโครงร่่างของผลิิตภััณฑ์์เป้้า
หมายควรรวมถึึงองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่ทำ
� �
ำ ให้้มั่่น
� ใจถึึง
ความสามารในการซื้้�อ ความสามารถในการจััดหา
และความเป็็นไปได้้ในพื้้�นที่่จ
� ริิง
 การพัฒนาความร่วมมอ
ื ที่ขะมก
ั เขม้นกบ
ั หุน
้ ส่วนด้าน
อุุตสาหกรรมเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการทำำ�ให้้มีีความมั่่�นคงในการ
ผลิิต จััดหา และจััดส่่งที่่ยั่่
� ง� ยืืน และการผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียหลััก รวมถึึงชุุมชนที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการ
ทำำ�ให้้มั่่น
� ใจถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�มวลชนและการสนัับสนุุนชุุมชน
ตั้้ง� แต่่แรกเริ่่�ม
 จุดส�ำคัญของความส�ำเร็จคือการท�ำให้มน
ั่ ใจถึงความยั่งยืน
ของการผลิิต ในบางกรณีีคืือ การถ่่ายโอนเทคโนโลยีี
สามารถเป็็นกุุญแจที่่จ
� ะไขไปสู่่�ความมั่่�นใจในการเข้้าถึึงและ
การซื้้�อหาได้้ที่ยั่่
่� ง� ยืืน

6. สามารถแปลงไปใช้้ได้้
การนำำ�ร่อ
่ งและการฟููมฟัักแนวทางใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมที่่�ส่ง
่ เสริิมการวิิจััยและพััฒนาที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนโดยการสาธารณสุุข

การปลููกฝัังความเป็็นผู้้�นำำ�มวลชน และการเข้้าร่่วมผููกพัันกัับผู้้�ที่่อุ
� ุทิศ
ิ ตนอย่่างมีีความรู้้ค
� วามเข้้าใจเพื่่�อระบบการวิิจััยและพััฒนาทาง
ชีีวการแพทย์์ที่่มี
� ป
ี ระสิิทธิิภาพและเป็็นธรรมมากขึ้้�น

 การจัดให้มน
ี โยบายทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาและท�ำให้มน
ั
เป็็นของสาธารณะสามารถเป็็นพื้้�นฐานสู่่�การบรรลุุ
“มาตรฐานชั้้น
� เลิิศ” ของข้้อกำำ�หนดสิิทธิิการใช้้งานที่่เ� อื้้�อการ
เข้้าถึึง ในข้้อตกลงตามสััญญา
 การต่อรองมีความซับซ้อนเมื่อท�ำในพื้นที่
“การแข่งขัน” และ/หรือเมื่อเริ่มการต่อรองในขั้นท้ายๆ
ของกระบวนการพัฒนา แต่ทั้งนี้ก็มิได้ขัดขวางแนวทางที่
มุ่่�งเน้้นการเข้้าถึึงถ้้าหุ้้�นส่่วนด้้านเภสััชกรรมมีีความมุ่่�ง
มั่่�นต่่อการเข้้าถึึงและเมื่่อ
� ประเทศมีีการเตรีียมพร้้อมที่่�
จะใช้้มาตรการยืืดหยุ่่�นในข้้อตกลงทางการค้้าว่่าด้้วย
ทรััพย์์สิินทางปััญญา (TRIPS flexibilities) อย่่างไรก็็ตาม
มัันจะเป็็นการดีีกว่่าถ้้าการจััดให้้มีีการเข้้าถึึงนั้้�นถููกคำำ�นวน
รวมไว้้ตั้�้งแต่่ขั้น
้� แรกๆ ในกระบวนการวิิจััยและพััฒนา เมื่่อ
� มีี
การใช้้เงิินทุุนสาธารณะหรืือการกุุศล

 คอขวดทางกฎเกณฑ์ยังคงเป็นความท้าทาย แต่ยุทธวิธีทาง
กฎเกณฑ์์ควรจะมุ่่�งเน้้นเพื่่อ
� การสร้้างความมั่่�นคงในการ
พิิจารณาทางวิิทยาศาสตร์์และทางเทคนิิคที่่เ� ข้้มงวดในเรื่่อ
� ง
ของคุุณภาพและความปลอดภััยของผู้้�ป่ว
่ ย มีีความเหมาะสม
กัับบริิบททางสาธารณสุุข และรวดเร็็ว
 โครงการริเริ่มหลักๆ ที่มงุ่ เน้นที่ความกลมกลืนของกฎเกณฑ์
ในภููมิิภาค เพื่่อ
� การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการพิิจารณาสำำ�นวน
เอกสาร ควรจะได้้รัับการสนัับสนุุน
 ความเป็นผูน
้ �ำมวลชนและนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการกับ
ความล้้มเลวทางการตลาด รวมถึึงที่่ปร
� ะกัันผลตอบแทนสู่่�
สาธารณะจากการลงทุุนโดยสาธารณะในการวิิจััยและพััฒนา
และที่่ทำ
� �ำ ให้้เกิิดการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของการวิิจััยและ
พััฒนาโดยประเทศที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่จ
� ะสร้้าง
ระบบการวิิจััยและพััฒนาชีีวการแพทย์์ระดัับโลกที่่ขัั
� บเคลื่่อ
� น
โดยความต้้องการ และเป็็นธรรมและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น
�
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ข้้อสรุุป
หลัังจากช่่วงแห่่งการเติิบโตอย่่างมากในด้้านการจััดหา
เงิินทุุนเพื่่�อสุุขภาพโลก จากปีี 2543-2553 – ยุุครุ่่�งโรจน์์
ที่่�เงิินจำำ�นวนพัันๆ ล้้านดอลลาร์์ได้้ถููกถ่่ายเทไปเพื่่�อสนัับ
สนุุนโครงการในประเทศที่่�มีีรายได้้น้้อยและปานกลาง
โดยหลัักๆ คืือเพื่่�อเอชไอวีี/เอดส์์ วััณโรค มาลาเรีีย
และสุุขภาพของแม่่และเด็็ก ส่่งผลให้้คนหลายสิิบล้้านคนได้้
รัับการรัักษาหรืือได้้รัับวััคซีีน และการลดลงอย่่างไม่่เคยพบ
มาก่่อนของอััตราการตายของเด็็กอายุุต่ำำ�กว่่า 5 ปีี ซึ่่�งเป็็นตััว
อย่่างหนึ่่�งจากความสำำ�เร็็จทั้้�งหลาย – แนวโน้้มของการเติิบ
โตนี้้�ดููเหมืือนจะจางหายไป
ในขณะเดีียวกััน สภาพของการเมืืองที่่�เปราะบางและแปร
เปลี่่�ยนอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะการเพิ่่�มขึ้้�นของแนวคิิดชาติิ
นิิยมที่่�เกิิดทั่่�วโลก ได้้คุุกคามโครงการริิเริ่่�มแบบพหุุภาคีีและ
การลงทุุนอื่่�นๆ ในด้้านสุุขภาพโลก รวมถึึงการช่่วยเหลืือด้้าน
การพััฒนาในต่่างประเทศแบบทวิิภาคีี และได้้เพิ่่�มการกีีดกััน
หรืือมุ่่�งเป้้าโดยตรงต่่อประชากรผู้้�เปราะบาง ในระหว่่างนี้้�
เชื้้�อโรคอุุบััติิใหม่่และเชื้้�อโรคที่่ง่� า
่ ยต่่อการระบาด โรคไม่่ติิดต่่อ
และเชื้้�อดื้้�อยา ได้้ปรากฎเค้้ารางว่่าจะเป็็นความท้้าทายด้้าน
สาธารณสุุขระดัับโลก

คำ�ถามหลักยังคงมีอยู่ สำ�หรับ DNDi และ
ผู้ปฎิบัติงานทั้ งหลายด้ านการวิจัยและพัฒนา
สุขภาพโลกผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืน
ของระบบนวัตกรรมที่ ขับเคลื่ อนโดยความต้ อง
การที่จะรับประกันความเป็ นธรรมและความ
สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านสุขภาพ
การตอบสนองต่่อความท้้าทายเหล่่านี้้�จะต้้องใช้้ความ
พยายามเป็็นสองเท่่าเพื่่�อค้้นหา พััฒนา และจััดส่่งเครื่่อ
� งมืือ
แบบใหม่่ด้้านสุุขภาพ
แต่่ในขณะที่่�ความต้้องการที่่�จะจััดการกัับช่่องว่่างทาง
เทคโนโลยีีที่่ขััดข
�
วางการวิินิิจฉััย การรัักษา และการป้้องกัันโรค
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจมากขึ้้�นในการพููดคุุย
เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองถ้้วนหน้้าและเป้้าหมายของการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน หากแต่่ความเสี่่�ยงของการแตกแยกในสภาวะ
ที่่�ปราศจากกรอบที่่�ยั่่�งยืืนและครอบคลุุมเพื่่�อการดููแลและขัับ
เคลื่่�อนความสนใจของสาธารณะต่่อการวิิจััยและพััฒนา
ก็็ได้้ขััดขวางความก้้าวหน้้า

กลไกระดัับประเทศ ภููมิิภาค และนานาชาติิอัันใดที่่�ต้้องเอา
มาใช้้เพื่่�อคุุมทิิศทางของนวััตกรรมด้้านชีีวการแพทย์์ เพื่่�อ
ที่่ว่
� า
่ มัันจะได้้ตอบสนองต่่อความต้้องการหลััก? จะมีีแหล่่งทุุน
ใหม่่ใดที่่�จะประคัับประคองนวััตกรรมที่่�ขัับเคลื่่�อนโดยความ
ต้้องการ การเข้้าถึึง และการจััดส่่ง? “สิ่่�งพิิทัักษ์์ ” ใดที่่�ต้้องมีี
เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือ การเปิิดเผย และความโปร่่งใส และ
ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่านวััตกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญด้้านสาธารณสุุขนั้้�น
จะเป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนเข้้าถึึงและซื้้�อหาได้้? แบบจำำ�ลองใหม่่ๆ
ทางเศรษฐกิิจเพื่่�อการจััดหาเงิินทุุนการวิิจััยและพััฒนา
รวมถึึงกลไกสร้้างแรงจููงใจอัันใด จะอุุบััติิขึ้้�น และแรงจููงใจนั้้�น
จะไปถึึงผู้้�เล่่นที่่�ถููกคนและถููกขั้้�นตอนของกระบวนการวิิจััย
และพััฒนาเพื่่อ
� ทำำ�ให้้มั่่น
� ง�
� ใจว่่าจะมีีนวััตกรรมและการเข้้าถึึงที่่ยั่่
ยืืน? ความร่่วมมืือใหม่่ๆ ใดได้้ที่่�จะได้้รัับการสำำ�รวจเพื่่�อการ
ใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันและจััดการกัับ “คอขวดของการเข้้าถึึง”
ที่่�ดื้้�อด้้าน เช่่น การผลิิต การจดทะเบีียน และการจััดหา และ
ระบบการจััดซื้้�อและจััดส่่งจะถููกทำำ�ให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร?
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�มีีศัักยภาพที่่�จะเปลี่่�ยนโฉมสุุขภาพของ
มนุุษย์์และชีีวิิตมนุุษย์์จะถููกออกแบบหรืือเอามาใช้้โดยมีีความ
เป็็นเสมอภาคอยู่่�ในใจหรืือไม่่? มีีโอกาสใหม่่ๆ ใดที่่�ยัังมีีอยู่่�
เพื่่�อเพิ่่�มการพััฒนาการเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างประเทศในซีีกโลก
ใต้้ (South-South) และระหว่่างสามประเทศ (triangular)
ซึ่่�งจะฟููมฟัักการสร้้างสรรค์์แนวทางเพื่่�อการวิิจััยและพััฒนา
และ “แหล่่งรวมความรู้้�” ที่่�นำำ�โดยประเทศที่่�มีีรายได้้น้้อยและ
ปานกลาง?
มองเข้้าไปในทศวรรษหน้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการวิิจััยและ
พััฒนาสุุขภาพโลกจะต้้องเผชิิญซึ่ง่� หน้้ากัับความท้้าทายเหล่่า
นี้้� ในส่่วนของเรา DNDi ปฎิิญญาณว่่าจะดำำ�เนิินการด้้วยความ
มุ่่�งมั่่�นที่่�ปรัับขึ้้�นใหม่่เพื่่�อการจััดการกัับความต้้องการของ
ประชากรที่่�ถููกละเลย ความเต็็มใจที่่�จะสืืบต่่อการทดสอบแนว
ทางใหม่่ๆ เพื่่อ
� การวิิจััยและพััฒนาที่่ส
� ามารถเร่่งนวััตกรรมเพื่่อ
�
สาธารณประโยชน์์ และความมุ่่�งมั่่�นที่่�แน่่วแน่่ที่่�จะแบ่่งปััน
ประสบการณ์์เพื่่�อสนัับสนุุนการวิิวััฒน์์ของระบบนวััตกรรม
ชีีวการแพทย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นธรรมมากขึ้้�น – ระบบ
ที่่�จะจััดส่่งการรัักษาที่่�เข้้าถึึงและซื้้�อหาได้้และเครื่่อ
� งมืือทาง
สุุขภาพอื่่�นๆ ที่่�ถููกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่่�อผู้้�คนและพื้้�นที่่�
ที่่�ต้้องการมัันมากที่่�สุุด
Read the full report: www.dndi.org/15yearsreport
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