
15 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึง 
ที่ขับเคล่ือนโดยความต้องการ
บทเรียนสำ�คัญ คว�มท้�ท�ย และโอก�สสำ�หรับอน�คต

The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)  
ได้้ถูกูก่อต้ั้�งข้ึ้�นมาเพื่่�อตั้อบสนองต่ั้อความค้บขึ้อ้งใจขึ้อง 
แพื่ทย์์และความส้�นหวง้ขึ้องผูู้ป้่ว่ย์ผูู้ซ้ึ่้�งทนทกุขึ้ก้์บย์าท่�ไร้ผู้้ล 
เป่น็พื่ษ้รุ้นแร้ง ขึ้าด้แคลน ซึ่่�อไมไ่หว – หร้อ่แม้กร้ะท้�งไมเ่คย์ถูกู
พื่ฒ้นาข้ึ้�นมาเลย์

DNDi ได้้เปิ่ด้ต้ั้วในป่ี 2546 เม่�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, 
โด้ย์การ้ม่ส่วนร้ว่มขึ้อง the World Health Organization 
Special Programme on Research and Training in 
Tropical Diseases (WHO/TDR) จ้บม่อก้บ Médecins 
Sans Frontières (MSF) หล้งจากท่� MSF ได้้อุท้ศส่วนหน้�ง 
ขึ้องเง้นร้างว้ลโนเบลสาขึ้าส้นต้ั้ภาพื่ป่ร้ะจำาป่ี 2542 เพ่ื่�อการ้ 
ค้นหาแบบจำาลองทางเล่อกใหม่ท่�ไม่มุ่งหว้งผู้ลกำาไร้สำาหร้บ้ 
การ้พื่้ฒนาย์าเพื่่�อป่ร้ะชากร้ท่�ถููกละเลย์

บทเรยีนทัง้หลายทีไ่ด้บรรยายไว้น้ีจะสามารถจุด 
ชนวนให้เกิดการถกเถียง เป็นฐานความรูเ้พือ่การ
สรา้งนโยบาย และในท่ีสุดจะได้พัฒนาขดีความ 
สามารถของระบบสาธารณสุขและการวจัิยและ 
พฒันา (R&D) เพือ่การจัดหาการรกัษาท่ีจำาเป็น 
สำาหรบัผูป่้วยทีถ่กูละเลย 

น่�ค่อบทสรุ้ป่ขึ้องร้าย์งานฉบ้บเต็ั้มท่�บ้นท้กป่ร้ะสบการ้ณ์์ 15 
ป่ีท่� DNDi ได้้สะสมมา ท้�งการ้ค้นพื่บ การ้พื่้ฒนา และการ้จ้ด้
ส่งการ้ร้ก้ษาแบบใหม่ท่�พื่้ฒนาให้ด่้ขึ้้�นเพื่่�อผูู้้ป่่วย์ท่�ถููกละเลย์

บทสรุ้ป่น่�เน้นแสด้งท้�งความสำาเร้จ็และความทา้ทาย์ และมุง่ 
หวง้ท่�จะส่งเสร้ม้การ้อภ้ป่ร้าย์ร้ะด้้บโลกท่�กำาล้งมอ่ยู์ใ่นขึ้ณ์ะน่�ท่� 
เก่�ย์วก้บวธ้ีท่่�จะอุป่ถู้มภ์และคำาจนุแนวทางเล่อกเพื่่�อการ้สร้า้ง

นวต้ั้กร้ร้มสำาหร้บ้สาธีาร้ณ์ป่ร้ะโย์ชน์ ท้�งย์ง้หวง้ด้้วย์วา่ 
บทเร้ย่์นท้�งหลาย์ท่�ได้้บร้ร้ย์าย์ไวน่้�จะสามาร้ถูจุด้ชนวนให้เก้ด้
การ้ถูกเถู่ย์ง เป่น็ฐานความรู้เ้พ่ื่�อการ้สร้า้งนโย์บาย์ และในท่�สดุ้
จะได้้พื่ฒ้นาขึ้ด่้ความสามาร้ถูขึ้องร้ะบบสาธีาร้ณ์สุขึ้และการ้ 
วจ้้ย์และพื่ฒ้นา (R&D) เพื่่�อการ้จ้ด้หาการ้ร้ก้ษาท่�จำาเป่น็ 
สำาหร้บ้ผูู้้ป่ว่ย์ท่�ถูกูละเลย์ โด้ย์ในขึ้ณ์ะเด่้ย์วก้นก็นำาเสนอความ
ค้ด้สำาหร้บ้แนวทางท่�มป่่ร้ะสท้ธีภ้าพื่และเป่น็ธีร้ร้มมากขึ้้�นเพื่่�อ
นวต้ั้กร้ร้มชว่การ้แพื่ทย์ท์่�อาจถูกูนำาไป่ใชต่้ั้อย์อด้ก้บโร้คและ 
ผู้ล้ตั้ภ้ณ์ฑ์ช์น้ด้อ่�น

บทสรุปสำ�หรบัผู้้บ้รหิ�ร

Read the full report: www.dndi.org/15yearsreport
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DNDi เป่น็ “การ้ทด้ลองในเร้่�องนวต้ั้กร้ร้ม” มาโด้ย์ตั้ลอด้ 
ท้�งในด้้านส้�งท่�ทำา – พื่ฒ้นาการ้ร้ก้ษาท่�จำาเป่น็เร้ง่ด่้วน 
สำาหร้บ้ป่ร้ะชากร้ท่�ถูกูละเลย์ – และในด้้านวธ้ีท่่�ทำา 
น้�นค่อการ้ทด้สอบแบบจำาลองการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาเสมอ่น 
จร้ง้ทางเล่อก โด้ย์มฐ่านท่�ไมใ่ชก่าร้สร้า้งกำาไร้สงูสดุ้ 
แต่ั้เป่น็ความต้ั้องการ้ขึ้องผูู้ป้่ว่ย์ ซึ่้�งมุง่หวง้ท่�จะสง่เสร้ม้การ้
แบง่ป่นัข้ึ้อมลูความรู้ข้ึ้องการ้วจ้้ย์ให้เป่น็ท่�ทร้าบก้นโด้ย์ท้�ว 
ให้กวา้งขึ้วางท่�สดุ้ ผู้า่นทางการ้ร้ว่มมอ่ และท้�งย์ง้ต้ั้องการ้
สร้า้งความม้�นคงให้แก่ท้�งนวต้ั้กร้ร้มและความสามาร้ถูใน 
การ้เขึ้า้ถู้งการ้ร้ก้ษาท่�ใหมแ่ละพื่ฒ้นาแล้ว ด้้วย์แร้ง 
ป่ร้าร้ถูนาท่�จะพื่ฒ้นาย์าให้เป่น็สมบต้้ั้ขึ้องสาธีาร้ณ์ะใน 
ทกุท่�และทุกเวลาท่�เป่น็ไป่ได้้

น้บต้ั้�งแต่ั้ป่ ี2546 เร้าได้้ค้นพื่บ พื่ฒ้นา และจ้ด้สง่การ้ร้ก้ษา
แบบใหม่ถู้งแป่ด้ชน้ด้ – ลด้การ้เจ็บป่ว่ย์ ทร้มาน และการ้ 
สญูเสย่์ชว่ต้ั้ขึ้องผูู้้คนน้บล้าน – สง่ผู้ลให้หลาย์โร้คท่�ถูกูละ 
เลย์มากท่�สดุ้ขึ้องโลกเร้้�มได้้ร้บ้การ้เต้ั้มเต็ั้ม ซึ่้�งต้ั้องขึ้อบคณุ์
การ้ลงทนุร้ะย์ะย์าวด้้านการ้ค้นควา้พื่ฒ้นาย์า

อสมดลุที�รา้ยแรง

ณ์ เวลาท่�ก่อต้ั้�ง DNDi น้�น MSF และหุ้นสว่นท้�งหลาย์ได้้ค้นพื่บวา่จาก 
ย์าใหม ่1,393 ต้ั้วท่�ได้้นำาออกสูต่ั้ลาด้โลกในชว่งป่ ี2518– 2542 น้�นกล้บมเ่พื่ย่์ง 
1.1% ท่�เป่น็ย์าเพื่่�อโร้คท่�ถูกูละเลย์  แมว้า่โร้คเหล่าน่�น้บได้้วา่เป่น็ 12% 
ขึ้องภาร้ะสาธีาร้ณ์สุขึ้ขึ้องโลก1 สถูานการ้ณ์์น่�เป่น็ผู้ลมาจากท้�งความล้มเหลว 
ทางการ้ตั้ลาด้ เน่�องด้้วย์การ้ลงทนุในการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาได้้ถูกูช่�นำาโด้ย์การ้ 
พื่จ้าร้ณ์าตั้ลาด้ เพื่ก้เฉย์ต่ั้อความต้ั้องการ้ขึ้องผูู้ท้่�ไร้ก้ำาล้งซึ่่�อและมก่ำาล้งซึ่่�อตั้ำา 
และจากความล้มเหลวทางนโย์บาย์สาธีาร้ณ์ะ เม่�อร้ฐ้บาลมไ้ด้้เขึ้า้แทร้กแซึ่ง 
เพื่่�อแก้ไขึ้ความล้มเหลวขึ้องตั้ลาด้2

กวา่สบ้ปี่ต่ั้อมาจ้งได้้มก่าร้วเ้คร้าะห์ต้ั้ด้ตั้ามผู้ล ในขึ้ณ์ะท่�ได้้มค่วามค่บหน้าอยู์ ่
บา้งแม้จะเป่น็แบบจำาก้ด้ ในชว่งป่ ี2543–2553 จากย์าและวค้ซึ่น่ใหม่ 850 ต้ั้ว
ท่�ได้้ร้บ้อนุมต้้ั้เพื่่�อโร้คท้�งหลาย์ มเ่พื่ย่์ง 4% ท่�เป่น็ไป่เพ่ื่�อโร้คท่�ถูกูละเลย์ และส่วน 
ใหญ่เป่น็การ้นำาย์าเด้้มมาใชใ้นทางใหม่ มเ่พื่ย่์งแค่ 1% ขึ้องวต้ั้ถุูตั้ำาร้บ้ท่�มต้่ั้ว 
ย์าสำาค้ญใหม ่(NCEs) 336 ต้ั้วท่�ได้้ร้บ้อนุมต้้ั้ เป่น็ไป่เพื่่�อโร้คท่�ถูกูละเลย์3

1  Trouiller et al. Drug development for neglected diseases: A deficient market and public-health policy failure. Lancet 2002;359:2188-2194.  
DOI: 10.1016/S0140-6736(02)09096-7

2  MSF and the DND Working Group. Fatal Imbalance: The Crisis in R&D for Neglected Diseases. Médecins Sans Frontières, 2001.  
Verfügbar unter: https://msfaccess.org/fatal-imbalance-crisis-research-and-development-drugs-neglected-diseases 

3  Pedrique et al. The drug and vaccine landscape for neglected diseases (2000–11): a systematic assessment. Lancet Global Health 2013;1:e371–79. 2013. 
Verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1016/ S2214-109X(13)70078-0

1,393

เพียีง 1.1% ของยาใหม่่  
1,393 ตััวทีี่�ได้้ถูกูนำำาเขา้สูู่ ่
ตัลาด้ในำช่ว่งปี ี2518 และ 2542 
ที่ี�เปีน็ำไปีเพี่�อโรคที่ี�ถูกูละเลย 
แม่้วา่โรคเหล่านีำ�เปีน็ำถึูง 12% 
ของภาระสู่าธารณสู่ขุของโลก
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ววิฒันาการแห่งแบบจำำาลอง DNDi ที�ยาวนานกวา่ 15 ปี
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ผู้้้เข้ารว่มการวิจัำยมากกว่า 
2,500 รายได้เข้ารว่มในการวิจัำย
ทางคลินิกที�กำาลังดำาเนินการอย่้
ในเวลาใดเวลาหนึ�ง 

ปรมิาณเฉลี�ยที� 20  
โครงการวิจัำยทาง 
คลินิกตั�งแต่ระยะที�  
1 ถึงระยะที� 4 

ซึ่ึ�งเปี็นำการวิจััยที่ี�ที่ำาตัาม่ม่าตัรฐานำคุณภาพีและ 
จัรยิธรรม่ระดั้บสู่ากล แม้่จัะเปี็นำในำพี่�นำที่ี�ห่างไกล 
และไม่่ม่ั�นำคง

DNDi ณ 15

การรกัษาที่่�ได้้จััด้ส่่งแล้้ว

รวม่ถึูง fexinidazole ยารกัษาช่นิำด้กินำตััวแรกสู่ำาหรบัโรคเหงา 
หลับและวัตัถูุตัำารบัที่ี�ม่ีตััวยาสู่ำาคัญใหม่ (NCE) ตััวแรกของ 
DNDi

8

ณ เวลาที่ี� DNDi ได้้ฉลองครบ 15 ปีีแห่งการเปี็นำองค์กรการวิจััยและพีัฒนำาที่ี�ไม่่แสู่วงหาผลกำาไร  
เราได้้เดิ้นำที่างม่าถึูงหลายหลักหมุ่ด้บอกระยะทีี่�สู่ำาคัญที่างวิที่ยาศาสู่ตัรแ์ละการเปี็นำองค์กร

4ล+

สารประกอบมากกว่า 4 
ล้านชนิดได้ถ้กคัดกรอง

มากกว่า  
20 NCEs 

มากกว่า 40  
โครงการวิจัำยและ 
พัฒนาที�ครอบคลุม 
เจ็ำดกลุ่มโรค

40+

เครอืข่่ายวงกว้างระดั้บโล้ก

หุ้นส่วนมากกว่า 
180 ราย 
ในมากกว่า  
40 ประเทศ

การล้งทีุ่นระยะยาวในการค้นพบที่่�ส่่งผล้ต่่อส่ายการผลิ้ต่ท่ี่�เข่้มแข่็ง

อันำเปี็นำสู่่วนำหนึำ�งของความ่พียายาม่ในำการค้นำหายา  
รวม่ถึูงการคัด้กรองคลังยาของบรษัิที่ยา 
การขุด้ค้นำสู่ารปีระกอบ และโครงการรเิริ�ม่เพี่�อ 
การค้นำพีบยาแบบเปิีด้เผยและให้ความ่รว่ม่ม่่อ

ในำบัญช่ีผลงานำของ  
DNDi ซึ่ึ�งม่ีจัำานำวนำม่าก
ที่ี�ตัอนำนีำ�อยู่ในำขั�นำท้ี่ายๆ 
ของการพีัฒนำาที่างคลินิำก

การรกัษาที�ซื้ื�อหาได้
และปรบัเข้าได้กับ
ท้องถิ�นที�ได้จัำดส่ง 
แล้ว 

ความเชี่่�ยวชี่าญด้้านการวิจััยที่างคลิ้นิกในประเที่ศท่ี่�ม่รายได้้น้อยแล้ะปานกล้าง

กำาลังด้ำาเนิำนำการอยู่ในำเวลาใด้เวลาหนึำ�ง และยังม่ีอีกม่ากที่ี� 
อยู่ในำขั�นำการวางแผนำ

15 ป่่ แห่งนว้ตั้กร้ร้มเพื่่่อการ้เขึ้้าถู้ง ท่่ขึ้้บเคล่่อนโด้ย์ความต้ั้องการ้    3



ที่างเล่อกของ DNDi ที่ี�เปี็นำแบบจัำาลองด้้านำการวิจััยและพีัฒนำาที่ี�ไม่่มุ่่งหวังผลกำาไร 
ม่ีลักษณะเด่้นำหลายปีระการ ซึ่ึ�งเกาะเกี�ยวอยู่กับแนำวคิด้หลักหกข้อ

1. ขบัเคลื�อนโดยความต้องการ 

เอาผู้้ป้ว่ย – ไมใ่ชก่ำาไร – มาเปน็หัวใจำของการวจัิำยและพฒันา

 � ความใกล้ช้ด้ก้บผูู้้ให้การ้ร้ก้ษาในท้องถู้�น และการ้ผูู้กพื่้น 
อย์า่งแนบแน่นก้บผูู้ม้ส่ว่นได้้สว่นเสย่์หล้ก เชน่ WHO, MSF 
และชุมชนท่�ได้้ร้บ้ผู้ลกร้ะทบ มค่วามสำาค้ญย์้�งต่ั้อการ้ทำาให้ 
ม้�นใจวา่ความพื่ย์าย์ามด้้านการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาจะฝังัร้าก
อยู่์ก้บความต้ั้องการ้ทางการ้แพื่ทย์ข์ึ้องป่ร้ะชากร้ท่�ถูกูละ 
เลย์และบร้บ้ทการ้ใชช้ว่ต้ั้ขึ้องพื่วกเขึ้า  

 � โคร้งร้า่งขึ้องผู้ล้ตั้ภ้ณ์ฑ์์เป่้าหมาย์ (TPPs) 
ตั้ามความต้ั้องการ้ขึ้องสาธีาร้ณ์ะ ท่�ถููกพื่้ฒนาขึ้้�นด้้วย์ 
ผูู้เ้ช่�ย์วชาญและหุ้นส่วนท้�งหลาย์ เป่น็เคร้่�องมอ่สำาค้ญท่�จะ
ทำาให้ม้�นใจได้้วา่ผู้ล้ตั้ภ้ณ์ฑ์ท่์�พื่ฒ้นาขึ้้�นมาน้�นจะซึ่่�อหาได้้ 
โด้ย์และถูกูป่ร้บ้ให้เขึ้า้ก้นได้้ก้บความต้ั้องการ้ขึ้องผูู้ท้่�ได้้ร้บ้ 
ผู้ลกร้ะทบและร้ะบบสาธีาร้ณ์สขุึ้ท่�ร้บ้ใชเ้ขึ้า

 � แนวทางท่�ม่พื่ลว้ตั้ในการ้บร้ห้าร้บ้ญช่ผู้ลงานการ้ว้จ้ย์ 
และพื่ฒ้นา สามาร้ถูทำาให้ผูู้พ้ื่ฒ้นาผู้ล้ตั้ภ้ณ์ฑ์ป์่ร้บ้ต้ั้วเขึ้า้
ได้้ก้บความต้ั้องการ้และช่องวา่งขึ้องการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นา 
ท่�เป่น็แบบใหม่ อุบต้ั้ขึ้้�น และด่้�อด้้าน และตั้อบสนองต่ั้อการ้
พื่ฒ้นาขึ้องแนวโน้มทางร้ะบาด้วท้ย์า

2. มอิีสรภาพ 

การทำาให้มั�นใจำในอิสรภาพด้านการเงนิและวทิยาศาสตรเ์พื�อ 
เปน็หลักประกันวา่แนวทางในการจัำดลำาดับความสำาคัญและ 
การตัดสนิใจำจำะคงอย้บ่นพื�นฐานของความต้องการ

 � การ้ม่อ้สร้ภาพื่ทางการ้แพื่ทย์์ม่ความสำาค้ญย์้�งต่ั้อการ้ร้ะบุ
โร้คท่�เป่น็เป่า้หมาย์ จ้ด้ลำาด้้บความสำาค้ญขึ้องการ้วจ้้ย์และ
พื่้ฒนา และขึ้้บเคล่�อนการ้ต้ั้ด้ส้นใจในช่วงขึ้องกร้ะบวน 
การ้พื่ฒ้นาย์า

 � นโย์บาย์การ้ลงทุนอย์่างร้อบคอบท่�คอย์ป่กป่้องอ้สร้ภาพื่ 
จะมป่่ร้ะสท้ธีภ้าพื่สูงสดุ้เม่�อมน้ทำาให้ม้�นใจถู้งความสมด้ลุ 
ขึ้องการ้สน้บสนุนจากภาคร้ฐ้และเอกชน ขึ้ย์าย์การ้สน้บ 
สนุนอย์า่งไร้ข่้ึ้ด้จำาก้ด้จากผูู้ส้น้บสนุนหล้ก และป่ร้ะก้นวา่ 
ไมม่ผูู้่้สน้บสนุนร้าย์หน้�งใด้ท่�ให้การ้สน้บสนุนมากกวา่ 
ร้อ้ย์ละ 25 ขึ้องเงน้สน้บสนุนท้�งหมด้   

3. รว่มมือ เปิดเผู้ย และโปรง่ใส  

ชกัจำง้ภาครฐั เอกชน การศกึษา ไมแ่สวงผู้ลกำาไร และการกุศล 
ให้นำาวทิยาศาสตรที์�ดีที�สดุส้ผู่้้ที้�ถ้กละเลยมากที�สดุ และขบั 
เคลื�อนการสรา้งความร้ผู้้า่นทางการค้นคว้าพัฒนายา 
แบบเปิดเผู้ย และการมุง่เปา้ที�การแบง่ปันขอ้มล้ ความร้ ้
และต้นทุนของการวิจัำย

 � องค์กร้การ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนาท่�ทำางานป่ร้ะสานก้นทำาจะทำา 
หน้าท่�เป่น็ “วาทย์กร้แห่งวงด้รุ้ย้์างค์เสม่อนจร้ง้” และจะไม่
สามาร้ถูทำางานอย่์างม่ป่ร้ะส้ทธีภ้าพื่ได้้หากป่ร้าศจากการ้
ทุม่เทร้ว่มม่อจากหุ้นสว่นภาคร้ฐ้และเอกชนเพ่ื่�อแบง่ปั่น 
ว้ส้ย์ทศ้น์เด่้ย์วก้นในการ้ด้ำาเน้นโคร้งการ้ท้�งหลาย์ท่�ทุก 
ขึ้้�นตั้อนขึ้องกร้ะบวนการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนา

 � แนวทางการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนาท่�ม่การ้ป่ร้ะสานงานและเปิ่ด้ 
เผู้ย์มากขึ้้�น โด้ย์เฉพื่าะการ้ค้นพื่บย์า จะสามาร้ถูโน้มน้าว 
น้กว้จ้ย์จำานวนเพ้ื่�มขึ้้�นให้เขึ้า้สู่วงการ้ท่�ถูกูละเลย์ เร้ง่ร้ด้้ 
กร้ะบวนการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนาโด้ย์การ้ลด้ความซึ่ำาซ้ึ่อนและ 
การ้เพ้ื่�มป่ร้ม้าณ์ขึ้องต้ั้วท่�ใชห่ร้อ่ต้ั้วช่�นำา และทำาให้ก้จกร้ร้ม 
การ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนาม่ป่ร้ะส้ทธีภ้าพื่มากขึ้้�นและม่ค่าใชจ่้าย์ 
น้อย์ลง แนวทางใหม่ในการ้ค้นพื่บจะสามาร้ถูนำาไป่สูก่าร้ 
ป่ลด้ป่ล่อย์ศก้ย์ภาพื่ขึ้องป่ร้ะเทศท่�ม่ร้าย์ได้้น้อย์และป่าน 
กลางได้้อ่กด้้วย์

 � การ้ป่ร้ะสานงานว้จ้ย์จะสามาร้ถูได้้ร้บ้การ้อำานวย์ความ 
สะด้วก และลด้ความซึ่ำาซ้ึ่อน หากผูู้้ให้ทนุการ้ว้จ้ย์ท้�งจาก 
ภาคร้ฐ้และเอกชนมก่าร้พ้ื่ฒนานโย์บาย์ท่�ชด้้เจนเพื่่�อสง่เสร้ม้ 
การ้เปิ่ด้เผู้ย์และแบง่ป่นัขึ้อ้มูล ความรู้ ้และต้ั้นทนุ ในทุก 
ขึ้้�นตั้อนขึ้องกร้ะบวนการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนา

 � ผูู้ป้่ฏ้บต้้ั้งานการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนาด้้านสุขึ้ภาพื่โลกท้�งหลาย์ 
ควร้ได้้ร้บ้การ้สน้บสนุนให้ลงนามใน the WHO Joint 
Statement on Public Disclosure of Results from 
Clinical Trials และมุ่งม้�นในการ้ลงทะเบ่ย์นการ้ว้จ้ย์ทกุ 
โคร้งการ้ในร้ะเบ่ย์นท่�เปิ่ด้เป่น็สาธีาร้ณ์ะ ร้าย์งานผู้ลการ้ 
ว้จ้ย์อย์า่งตั้ร้งต่ั้อเวลาเม่�อคร้บ 12 เด่้อนหล้งเสร้จ็ส้�นการ้ 
วจ้้ย์ และต่ั้พื่ม้พื่ก์าร้ค้นพื่บในวาร้สาร้ท่�เปิ่ด้ให้เขึ้า้ถู้งได้้โด้ย์ 
ไมค้่ด้ค่าใชจ่้าย์
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ต้นทนุของการวจัิำยและพฒันา: DNDi ต้องจ่ำายไปเทา่ไหรเ่พื�อพัฒนายา? 

ปีระวติััขอ้มู่ลโครงการพัีฒนำายาที่ั�งแปีด้ตััวของ  
DNDi ระบุค่าใช่จ่้ัายที่ี�ต้ัองใช่อ้ยูท่ี่ี�ระหวา่ง 
€4 ถึูง €60 ล้านำยูโรต่ัอการพีฒันำายาหนึำ�งตััว 
จันำถึูงและรวม่การจัด้ที่ะเบยีนำยา 

จัากการปีรบัแต่ังตััวเลขนีำ�ด้้วยค่าเสู่่�อม่ราคาต่ัอช่ว่ง 
การพัีฒนำา DNDi ได้้ปีระเม่ินำวา่จัะสู่าม่ารถูพีฒันำา 
และจัด้ที่ะเบยีนำยาตััวใหม่่ทีี่�ผสู่ม่ผสู่านำหรอ่ปีรบัเปีลี�ยนำ 
การใช่ย้าเดิ้ม่ที่ี�ม่ีอยูแ่ล้ว ได้้ในำราคา €4-32 ล้านำยูโร 

และสู่ารเคม่ีช่นิำด้ใหม่่ได้้ในำราคา €60-190 ล้านำยูโร

ตััวเลขนีำ�ไม่่รวม่ถึูงการวจัิัยเพีิ�ม่เติัม่หลังการจัด้ที่ะเบยีนำยา 
และค่าใช่จ่้ัายในำการเขา้ถึูงยา หรอ่การสู่นัำบสู่นุำนำที่ี�ไม่่ใช่เ่ม่็ด้ 
เงนิำจัากหุ้นำสู่่วนำด้้านำเภสู่ชั่กรรม่

คณุสู่าม่ารถูอ่านำเพีิ�ม่เติัม่เกี�ยวกับต้ันำที่นุำและระเบยีบวิธกีาร
คิด้ต้ันำที่นุำของ DNDi ได้้ที่ี� www.dndi.org/costs

ต้นทนุส้งสดุและตำาสดุตั�งแต่การค้นพบจำนถึงการจำดทะเบยีนสำาหรบัโครงการทั�งหลายในบัญชผีู้ลงานของ DNDi แสดง
เปน็เงนิทนุที�ออกเองและปรบัตามมาตรฐานค่าเสื�อมราคา (ในำหน่ำวยล้านำยูโร ต้ันำที่นุำตัำาสู่ดุ้และสู่งูสู่ดุ้ต่ัอช่ว่งระยะ) 

Discovery
&

pre-clinical

Clinical development
& registration

Total
Range of

costs, with
attritionPhase I

Phases II
& III and

registration

Existing drugs without  
new formulation* Not applicable €4-10 €4-10 €4-12

Existing drugs with new 
formulation* €1-2 €1-4 €3-7 €4-13 €5-32

New chemical entity  €10-20 €4-6  €30-45 €44-71 €60-190

*สตูั้ร้ผู้สม (ท้�งสตูั้ร้ผู้สมแบบขึ้นาด้ย์าคงท่�และไมค่งท่�) หร้อ่การ้นำาย์าเด้้มมาใชใ้นทางใหม่

15 ป่่ แห่งนว้ตั้กร้ร้มเพื่่่อการ้เขึ้้าถู้ง ท่่ขึ้้บเคล่่อนโด้ย์ความต้ั้องการ้   5



4. ประสานเครอืขา่ยให้ทั�วโลก 

อำานวยการแลกเปลี�ยนทางวทิยาศาสตร ์การใชแ้ละเสรมิความ
เขม้แขง็ของความสามารถด้านการวจัิำย และหล่อเลี�ยงระบบ 
นิเวศน์และเครอืขา่ยของนวตักรรม โดยเฉพาะในประเทศที�ม ี
รายได้น้อยและปานกลาง

 � องค์กร้การ้ว้จ้ย์และพื่้ฒนาท่�ทำางานป่ร้ะสานก้นอย์่าง 
แทจ้ร้ง้จะสามาร้ถูป่ร้ะสบความสำาเร้จ็ได้้ด้้วย์การ้เป่น็หุ้น 
สว่นและภาค่ท่�เขึ้ม้แขึ้ง็และเคร้อ่ขึ้า่ย์ร้ะด้้บโลกเทา่น้�น 
ความเป่น็ผูู้น้ำาจากภาคร้ฐ้ โด้ย์เฉพื่าะอย์า่งย์้�งในป่ร้ะเทศท่�
มร่้าย์ได้้น้อย์และป่านกลาง เป่น็ส้�งจำาเป่น็ต่ั้อการ้ทำาให้ 
ม้�นใจถู้งความย้์�งย์น่ขึ้องร้ะบบน้เวศน์ขึ้องนวต้ั้กร้ร้ม

 � ความใกล้ช้ด้ต่ั้อความต้ั้องการ้ขึ้องชุมชนและผูู้้ป่่วย์ท่�ได้้ 
ร้บ้ผู้ลกร้ะทบค่อส้�งสำาค้ญและสามาร้ถูบร้ร้ลไุด้้ผู้า่นทาง 
การ้สร้า้งความไวเ้น่�อเช่�อใจและการ้เป่น็หุ้นสว่นแบบ 
เทา่เทย่์มก้นก้บแพื่ทย์ ์น้กวท้ย์าศาสตั้ร้ ์และผูู้เ้ช่�ย์วชาญ 
ร้วมถู้งผูู้ป้่ว่ย์และชมุชน กลุ่มป่ร้ะชาสง้คมป่ร้ะจำาทอ้งถู้�น 
ในป่ร้ะเทศท่�ได้้ร้บ้ผู้ลกร้ะทบ

 � ในป่ร้ะเทศท่�ม่ร้าย์ได้้น้อย์และป่านกลาง การ้เป่็นหุ้นส่วน 
แนวใหม่ในตั้ลอด้ท้�งกร้ะบวนการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาสามาร้ถู 
ย์กร้ะด้้บและเสร้ม้ความเขึ้ม้แขึ้ง็ให้ก้บศก้ย์ภาพื่การ้วจ้้ย์ 
ชว่ย์ร้ะบุความต้ั้องการ้ สง่เสร้ม้การ้แลกเป่ล่�ย์นทางวท้ย์า 
ศาสตั้ร้ ์และก่อให้เก้ด้การ้เขึ้า้ถู้ง นอกจากน่� การ้ลงทนุ 
อย์า่งมเ่ป่า้หมาย์ในการ้อบร้มและพื่ฒ้นาโคร้งข่ึ้าย์ด้้าน 
สขุึ้ภาพื่ ร้วมถู้งในพื่่�นท่�ห่างไกล เป่น็ส้�งสำาค้ญต่ั้อความ 
สำาเร้จ็ 

5. มุง่เน้นที�การเขา้ถึง 

ทำาให้มั�นใจำวา่ยารกัษาเหล่านี�เปน็สิ�งที�ซื้ื�อได้ หาได้ และเขา้ได้กับ 
ชุมชนที�ต้องการมันมากที�สดุ

 � แม้แต่ั้ก้บองค์กร้การ้วจ้้ย์และพ้ื่ฒนา การ้ทำางานร้ว่มก้บหุ้น
ส่วนและผูู้้ท่�นำาการ้ร้ก้ษาไป่ใชถู่้อเป่น็ส้�งสำาค้ญย์้�งในการ้เอา 
ชนะความทา้ทาย์นาน้บป่ร้ะการ้ท่�เก่�ย์วก้บการ้นำาเสนอและ
การ้ทำาให้เก้ด้การ้เขึ้า้ถู้งและจ้ด้สง่เทคโนโลย์แ่ละ 
เคร้่�องมอ่แบบใหม่ท่�เก่�ย์วก้บสุขึ้ภาพื่

 � การ้เขึ้้าถู้งต้ั้องม่ความสำาค้ญต้ั้�งแต่ั้ขึ้้�นแร้กขึ้อง 
โคร้งการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นา ไม่ใชแ่ค่ท่�ขึ้้�นตั้อนทา้ย์ๆ 
หร้อ่หล้งจากการ้อนุมต้้ั้ทางกฎเกณ์ฑ์ ์โด้ย์ท่�โคร้ง 
การ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาควร้จะถูกูออกแบบมาด้้วย์การ้ 
คำาน้งถู้งการ้เขึ้า้ถู้ง และโคร้งร้า่งขึ้องผู้ล้ตั้ภ้ณ์ฑ์เ์ป่า้ 
หมาย์ควร้ร้วมถู้งองค์ป่ร้ะกอบสำาค้ญท่�ทำาให้ม้�นใจถู้ง 
ความสามาร้ในการ้ซึ่่�อ ความสามาร้ถูในการ้จ้ด้หา 
และความเป่น็ไป่ได้้ในพื่่�นท่�จร้ง้

 � การ้พื่ฒ้นาความร้ว่มมอ่ท่�ขึ้ะม้กเขึ้มน้ก้บหุ้นสว่นด้้าน 
อุตั้สาหกร้ร้มเป่น็ส้�งสำาค้ญต่ั้อการ้ทำาให้มค่วามม้�นคงในการ้
ผู้ล้ตั้ จ้ด้หา และจ้ด้ส่งท่�ย์้�งย์น่ และการ้ผูู้กพื่น้ก้บผูู้ม้ส่ว่นได้้ 
เสย่์หล้ก ร้วมถู้งชมุชนท่�ได้้ร้บ้ผู้ลกร้ะทบ เป่น็ส้�งจำาเป่น็ต่ั้อการ้ 
ทำาให้ม้�นใจถู้งความเป่น็ผูู้น้ำามวลชนและการ้สน้บสนุนชมุชน
ต้ั้�งแต่ั้แร้กเร้้�ม

 � จุด้สำาค้ญขึ้องความสำาเร้จ็ค่อการ้ทำาให้ม้�นใจถู้งความย้์�งย่์น 
ขึ้องการ้ผู้ล้ตั้ ในบางกร้ณ่์ค่อ การ้ถู่าย์โอนเทคโนโลย์ ่
สามาร้ถูเป่น็กญุแจท่�จะไขึ้ไป่สูค่วามม้�นใจในการ้เขึ้า้ถู้งและ
การ้ซึ่่�อหาได้้ท่�ย์้�งย์น่

Photo: Felipe Abondano/DNDi
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6. สามารถแปลงไปใชไ้ด้ 

การนำารอ่งและการฟู้มฟูกัแนวทางใหม่ๆ  เพื�อสรา้งนวตักรรมที�สง่เสรมิการวิจัำยและพฒันาที�ขับเคลื�อนโดยการสาธารณสุข 
การปลก้ฝังัความเปน็ผู้้น้ำามวลชน และการเขา้รว่มผู้ก้พนักับผู้้ที้�อุทศิตนอย่างมีความร้ค้วามเขา้ใจำเพื�อระบบการวิจัำยและพฒันาทาง
ชวีการแพทย์ที�มปีระสิทธภิาพและเปน็ธรรมมากขึ�น

 � การ้จ้ด้ให้มน่โย์บาย์ทร้พ้ื่ย์์สน้ทางปั่ญญาและทำาให้มน้ 
เป่น็ขึ้องสาธีาร้ณ์ะสามาร้ถูเป่น็พื่่�นฐานสูก่าร้บร้ร้ล ุ
“มาตั้ร้ฐานช้�นเล้ศ” ขึ้องขึ้อ้กำาหนด้สท้ธีก้าร้ใชง้านท่�เอ่�อการ้ 
เขึ้า้ถู้ง ในขึ้อ้ตั้กลงตั้ามสญ้ญา 

 � การ้ต่ั้อร้องม่ความซึ่้บซึ่้อนเม่�อทำาในพื่่�นท่� 
“การ้แขึ้่งขึ้้น” และ/หร้อ่เม่�อเร้้�มการ้ต่ั้อร้องในขึ้้�นท้าย์ๆ 
ขึ้องกร้ะบวนการ้พื่้ฒนา แต่ั้ท้�งน่�ก็ม้ได้้ขึ้้ด้ขึ้วางแนวทางท่� 
มุง่เน้นการ้เขึ้า้ถู้งถู้าหุ้นส่วนด้้านเภสช้กร้ร้มมค่วามมุง่ 
ม้�นต่ั้อการ้เขึ้า้ถู้งและเม่�อป่ร้ะเทศมก่าร้เตั้ร้ย่์มพื่ร้อ้มท่� 
จะใชม้าตั้ร้การ้ย่์ด้หยุ์น่ในข้ึ้อตั้กลงทางการ้ค้าวา่ด้้วย์ 
ทร้พ้ื่ย์์สน้ทางปั่ญญา (TRIPS flexibilities) อย่์างไร้ก็ตั้าม 
มน้จะเป่น็การ้ด่้กวา่ถู้าการ้จ้ด้ให้มก่าร้เขึ้า้ถู้งน้�นถูกูคำานวน 
ร้วมไวต้้ั้�งแต่ั้ขึ้้�นแร้กๆ ในกร้ะบวนการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นา เม่�อม ่
การ้ใชเ้ง้นทนุสาธีาร้ณ์ะหร้อ่การ้กศุล 

 � คอขึ้วด้ทางกฎเกณ์ฑ์ย์์ง้คงเป่น็ความท้าทาย์ แต่ั้ยุ์ทธีวธ้ีท่าง 
กฎเกณ์ฑ์ค์วร้จะมุ่งเน้นเพ่ื่�อการ้สร้า้งความม้�นคงในการ้ 
พ้ื่จาร้ณ์าทางว้ทย์าศาสตั้ร้แ์ละทางเทคน้คท่�เขึ้ม้งวด้ในเร้่�อง 
ขึ้องคณุ์ภาพื่และความป่ลอด้ภ้ย์ขึ้องผูู้ป้่ว่ย์ ม่ความเหมาะสม 
ก้บบร้บ้ททางสาธีาร้ณ์สุขึ้ และร้วด้เร้ว็

 � โคร้งการ้ร้เ้ร้้�มหล้กๆ ท่�มุ่งเน้นท่�ความกลมกล่นขึ้องกฎเกณ์ฑ์์ 
ในภูม้ภาค เพ่ื่�อการ้เพ้ื่�มป่ร้ะส้ทธีภ้าพื่ในการ้พ้ื่จาร้ณ์าสำานวน 
เอกสาร้ ควร้จะได้้ร้บ้การ้สน้บสนุน

 � ความเป่น็ผูู้น้ำามวลชนและนโย์บาย์สาธีาร้ณ์ะเพื่่�อจ้ด้การ้ก้บ 
ความล้มเลวทางการ้ตั้ลาด้ ร้วมถู้งท่�ป่ร้ะก้นผู้ลตั้อบแทนสู ่
สาธีาร้ณ์ะจากการ้ลงทุนโด้ย์สาธีาร้ณ์ะในการ้วจ้้ย์และพ้ื่ฒนา  
และท่�ทำาให้เก้ด้การ้จ้ด้ลำาด้้บความสำาค้ญขึ้องการ้วจ้้ย์และ 
พื่ฒ้นาโด้ย์ป่ร้ะเทศท่�ได้้ร้บ้ผู้ลกร้ะทบ เป่น็ส้�งสำาค้ญท่�จะสร้า้ง
ร้ะบบการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาชว่การ้แพื่ทย์ร์้ะด้้บโลกท่�ขึ้บ้เคล่�อน 
โด้ย์ความต้ั้องการ้ และเป่น็ธีร้ร้มและมป่่ร้ะสท้ธีภ้าพื่มากขึ้้�น

Photo:  Xavier Vahed/DNDi
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ขอ้สรุป

หลังจำากช่วงแห่งการเติบโตอย่างมากในด้านการจัำดหา
เงินทุนเพื�อสุขภาพโลก จากป่ี 2543-2553 – ยุ์ครุ้ง่โร้จน์ 
ท่�เง้นจำานวนพื่้นๆ ล้านด้อลลาร้ไ์ด้้ถููกถู่าย์เทไป่เพื่่�อสน้บ 
สนุนโคร้งการ้ในป่ร้ะเทศท่�ม่ร้าย์ได้้น้อย์และป่านกลาง  
โด้ย์หล้กๆ ค่อเพื่่�อเอชไอว่/เอด้ส์ ว้ณ์โร้ค มาลาเร้ย่์ 
และสุขึ้ภาพื่ขึ้องแม่และเด็้ก ส่งผู้ลให้คนหลาย์ส้บล้านคนได้้ 
ร้บ้การ้ร้ก้ษาหร้อ่ได้้ร้บ้ว้คซึ่่น และการ้ลด้ลงอย์่างไม่เคย์พื่บ 
มาก่อนขึ้องอ้ตั้ร้าการ้ตั้าย์ขึ้องเด็้กอายุ์ตั้ำากว่า 5 ป่ี ซึ่้�งเป่็นต้ั้ว 
อย์่างหน้�งจากความสำาเร้จ็ท้�งหลาย์ – แนวโน้มของการเติบ
โตนี�ด้เหมือนจำะจำางหายไป 

ในขึ้ณ์ะเด่้ย์วก้น สภาพื่ขึ้องการ้เม่องท่�เป่ร้าะบางและแป่ร้ 
เป่ล่�ย์นอย์่างร้วด้เร้ว็ โด้ย์เฉพื่าะการ้เพื่้�มขึ้้�นขึ้องแนวค้ด้ชาต้ั้ 
น้ย์มท่�เก้ด้ท้�วโลก ได้้คุกคามโคร้งการ้ร้เ้ร้้�มแบบพื่หุภาค่และ 
การ้ลงทุนอ่�นๆ ในด้้านสุขึ้ภาพื่โลก ร้วมถู้งการ้ช่วย์เหล่อด้้าน 
การ้พื่้ฒนาในต่ั้างป่ร้ะเทศแบบทว้ภาค่ และได้้เพื่้�มการ้ก่ด้ก้น
หร้อ่มุ่งเป่้าโด้ย์ตั้ร้งต่ั้อป่ร้ะชากร้ผูู้้เป่ร้าะบาง ในร้ะหว่างน่�  
เช่�อโร้คอุบต้้ั้ใหมแ่ละเช่�อโร้คท่�งา่ย์ต่ั้อการ้ร้ะบาด้ โร้คไมต้่ั้ด้ต่ั้อ 
และเช่�อด่้�อย์า ได้้ป่ร้ากฎเค้าร้างว่าจะเป่็นความท้าทาย์ด้้าน 
สาธีาร้ณ์สุขึ้ร้ะด้้บโลก

คำาถามหลักยังคงมีอยู่สำาหรบั DNDi และ 
ผู้ปฎิบัติงานทั้งหลายด้านการวิจัยและพัฒนา 
สุขภาพโลกผู้ที่มีความกังวลเก่ียวกับความยั่งยืน 
ของระบบนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยความต้อง 
การที่จะรบัประกันความเป็นธรรมและความ 
สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ  ด้านสุขภาพ

การ้ตั้อบสนองต่ั้อความท้าทาย์เหล่าน่�จะต้ั้องใช้ความ 
พื่ย์าย์ามเป่็นสองเท่าเพื่่�อค้นหา พื่้ฒนา และจ้ด้ส่งเคร้่�องม่อ 
แบบใหม่ด้้านสุขึ้ภาพื่

แต่ั้ในขึ้ณ์ะท่�ความต้ั้องการ้ท่�จะจ้ด้การ้ก้บช่องว่างทาง 
เทคโนโลย่์ท่�ข้ึ้ด้ขึ้วางการ้วน้้จฉ้ย์ การ้ร้ก้ษา และการ้ป่อ้งก้นโร้ค  
ท่�ม่ป่ร้ะส้ทธี้ภาพื่ กำาล้งได้้ร้บ้ความสนใจมากขึ้้�นในการ้พืู่ด้คุย์
เก่�ย์วก้บการ้คุ้มคร้องถู้วนหน้าและเป่้าหมาย์ขึ้องการ้ 
พื่้ฒนาท่�ย้์�งย่์น หากแต่ั้ความเส่�ย์งขึ้องการ้แตั้กแย์กในสภาวะ 
ท่�ป่ร้าศจากกร้อบท่�ย้์�งย์่นและคร้อบคลุมเพื่่�อการ้ดู้แลและขึ้้บ 
เคล่�อนความสนใจขึ้องสาธีาร้ณ์ะต่ั้อการ้ว้จ้ย์และพื่้ฒนา 
ก็ได้้ขึ้้ด้ขึ้วางความก้าวหน้า

กลไกระดับประเทศ ภม้ภิาค และนานาชาติอันใดที�ต้องเอา
มาใช้เพื�อคุมทิศทางของนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ เพื่่�อ 
ท่�วา่มน้จะได้้ตั้อบสนองต่ั้อความต้ั้องการ้หล้ก? จะมแ่หล่งทนุ 
ใหม่ใด้ท่�จะป่ร้ะค้บป่ร้ะคองนว้ตั้กร้ร้มท่�ขึ้้บเคล่�อนโด้ย์ความ 
ต้ั้องการ้ การ้เขึ้้าถู้ง และการ้จ้ด้ส่ง? “ส้�งพ้ื่ท้กษ์” ใด้ท่�ต้ั้องม ่
เพ่ื่�อส่งเสร้ม้ความร้ว่มม่อ การ้เปิ่ด้เผู้ย์ และความโป่ร้ง่ใส และ 
ทำาให้ม้�นใจว่านว้ตั้กร้ร้มท่�ม่ความสำาค้ญด้้านสาธีาร้ณ์สุขึ้น้�น 
จะเป่็นส้�งท่�ทุกคนเขึ้้าถู้งและซ่ึ่�อหาได้้? แบบจำาลองใหม่ๆ 
ทางเศร้ษฐก้จเพ่ื่�อการ้จ้ด้หาเง้นทุนการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนา 
ร้วมถู้งกลไกสร้า้งแร้งจูงใจอ้นใด้ จะอุบ้ต้ั้ขึ้้�น และแร้งจูงใจน้�น 
จะไป่ถู้งผูู้้เล่นท่�ถููกคนและถููกขึ้้�นตั้อนขึ้องกร้ะบวนการ้ว้จ้ย์ 
และพื่ฒ้นาเพื่่�อทำาให้ม้�นใจว่าจะมน่วต้ั้กร้ร้มและการ้เขึ้า้ถู้งท่�ย์้�ง 
ย์่น? ความร้ว่มม่อใหม่ๆ ใด้ได้้ท่�จะได้้ร้บ้การ้สำาร้วจเพ่ื่�อการ้
ใช้ทร้พ้ื่ย์ากร้ร้ว่มก้นและจ้ด้การ้ก้บ “คอขึ้วด้ขึ้องการ้เขึ้้าถู้ง” 
ท่�ด่้�อด้้าน เช่น การ้ผู้ล้ตั้ การ้จด้ทะเบ่ย์น และการ้จ้ด้หา และ 
ร้ะบบการ้จ้ด้ซ่ึ่�อและจ้ด้ส่งจะถููกทำาให้ด่้ขึ้้�นได้้อย์่างไร้? 
เทคโนโลย์่ใหม่ๆ ท่�ม่ศ้กย์ภาพื่ท่�จะเป่ล่�ย์นโฉมสุขึ้ภาพื่ขึ้อง 
มนุษย์แ์ละชว่ต้ั้มนุษย์จ์ะถูกูออกแบบหร้อ่เอามาใชโ้ด้ย์มค่วาม 
เป่็นเสมอภาคอยู์่ในใจหร้อ่ไม่? ม่โอกาสใหม่ๆ ใด้ท่�ย์้งม่อยู์ ่
เพ่ื่�อเพ้ื่�มการ้พ้ื่ฒนาการ้เป่็นหุ้นส่วนร้ะหว่างป่ร้ะเทศในซ่ึ่กโลก
ใต้ั้ (South-South) และร้ะหว่างสามป่ร้ะเทศ (triangular) 
ซึ่้�งจะฟููมฟูักการ้สร้า้งสร้ร้ค์แนวทางเพ่ื่�อการ้ว้จ้ย์และพ้ื่ฒนา 
และ “แหล่งร้วมความรู้”้ ท่�นำาโด้ย์ป่ร้ะเทศท่�ม่ร้าย์ได้้น้อย์และ
ป่านกลาง?

มองเขึ้้าไป่ในทศวร้ร้ษหน้า ผูู้้ม่ส่วนได้้เส่ย์ในการ้ว้จ้ย์และ 
พื่ฒ้นาสขุึ้ภาพื่โลกจะต้ั้องเผู้ชญ้ซ้ึ่�งหน้าก้บความทา้ทาย์เหล่า 
น่� ในสว่นขึ้องเร้า DNDi ป่ฎ้ญญาณ์วา่จะด้ำาเน้นการ้ด้้วย์ความ 
มุ่งม้�นท่�ป่ร้บ้ขึ้้�นใหม่เพ่ื่�อการ้จ้ด้การ้ก้บความต้ั้องการ้ขึ้อง 
ป่ร้ะชากร้ท่�ถููกละเลย์ ความเต็ั้มใจท่�จะส่บต่ั้อการ้ทด้สอบแนว
ทางใหม่ๆ เพื่่�อการ้วจ้้ย์และพื่ฒ้นาท่�สามาร้ถูเร้ง่นวต้ั้กร้ร้มเพื่่�อ
สาธีาร้ณ์ป่ร้ะโย์ชน์ และความมุ่งม้�นท่�แน่วแน่ท่�จะแบ่งป่ัน 
ป่ร้ะสบการ้ณ์์เพ่ื่�อสน้บสนุนการ้ว้ว้ฒน์ขึ้องร้ะบบนว้ตั้กร้ร้ม 
ช่วการ้แพื่ทย์์ท่�ม่ป่ร้ะส้ทธี้ภาพื่และเป่็นธีร้ร้มมากขึ้้�น – ร้ะบบ
ท่�จะจ้ด้ส่งการ้ร้ก้ษาท่�เขึ้้าถู้งและซ่ึ่�อหาได้้และเคร้่�องม่อทาง 
สุขึ้ภาพื่อ่�นๆ ท่�ถููกออกแบบมาโด้ย์เฉพื่าะเพ่ื่�อผูู้้คนและพ่ื่�นท่� 
ท่�ต้ั้องการ้ม้นมากท่�สุด้

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