Population Council และ Duchesnay บรรลุขอ
ตกลงอนุญาตใหใชสิทธิในผลิตภัณฑคุมกําเนิ ด
ANNOVERA(R)
องคกรไมแสวงหาผลกําไร Population Council และบริษท
ั Duchesnay บรรลุขอตกลงอนุญาตใหใชสิทธิใน
ผลิตภัณฑคุมกําเนิด ANNOVERA(R) (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system) ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑคุมกําเนิดชนิดแรกและชนิดเดียวที่ผูหญิงสามารถควบคุมการใชงานไดอยางเต็มที่ และปองกันการตงั ้
ครรภไมพึงประสงคไดนานสูงสุด 1 ปี  ในแคนาดา ยุโรป ลาตินอเมริกา เอเชีย และภูมิภาคอ่ น
ื  ๆ นับเป็ นอีกกาว
สําคัญในการนํ าเสนอทางเลือก ความสะดวกสบาย และความสามารถในการควบคุมใหแกผูหญิงทว
ั ่ โลก
ANNOVERA เป็ นผลิตภัณฑคุมกําเนิดชนิดใหม มีลักษณะเป็ นหวงซิลิโคนที่ยืดหยุนและนํากลับมาใชใหมได โดยผู
หญิงสามารถใสและถอดออกไดดวยตัวเอง หวงซิลิโคนจะปลดปลอยฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะหชนิดใหม
Nestorone(R) (segesterone acetate) ควบคูกับฮอรโมนเอสโตรเจน (ethinyl estradiol) ผลิตภัณฑนี้ไดรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และมีจําหนาย
ในสหรัฐอเมริกา
Jim Sailer รองประธานและกรรมการบริหารศูนยวิจัยชีวการแพทยของ Population Council กลาววา “กา
รขาดแคลนผลิตภัณฑคุมกําเนิดที่ผูหญิงควบคุมไดอยางเต็มที่และใชงานไดในระยะยาว สงผลใหผูหญิงจํานวนมาก
เลือกที่จะไมใชหรือหยุดใชผลิตภัณฑคุมกําเนิด ซึ่งนําไปสูการตงั ้ ครรภไมพึงประสงคมากข้ น
ึ และผลลัพธดานสุขภาพ
ที่ย่าํ แยลง ขอตกลงนี้จะเปิ ดโอกาสใหมีการนํ าเสนอผลิตภัณฑ ANNOVERA ใหแกผูหญิงใน 4 ทวีป ซึ่งเป็ นอีกกาว
สําคัญในการสรางความมน
ั ่ ใจวา ผูหญิงทว
ั ่ โลกมีทางเลือกในการคุมกําเนิดที่คูควร”
ผลิตภัณฑ ANNOVERA พัฒนาโดย Population Council โดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริจาคทงั ้ ภาครัฐและภาค
เอกชนทว
ั ่ โลก ซึ่งรวมถึง United States Agency for International Development (USAID), The
Contraceptive Clinical Trials Network of the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child
Health and Human Development (NICHD), Bill & Melinda Gates Foundation, Avis and Clifford
Barrus Medical Foundation และ World Health Organization (WHO)
ภายใตขอตกลงครัง้ นี้ บริษท
ั Duchesnay จะสํารวจโอกาสในการข้ น
ึ ทะเบียนผลิตภัณฑ ANNOVERA กับหนวย
งานกํากับดูแลทองถิ่นในภูมิภาคดังกลาว และจะลงทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยของ Population Council เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑคุมกําเนิดใหม ๆ ตอไป

Eric Gervais รองประธานบริหารบริษท
ั Duchesnay กลาววา “เรายินดีอยางยิ่งที่ไดเป็ นสวนหนึ่งของความ
พยายามของ Population Council ในการนํ าเสนอทางเลือกการคุมกําเนิดรูปแบบใหมใหแกผูหญิงทว
ั ่ โลก และใน
ฐานะบริษท
ั ที่มุงมน
ั ่ ยกระดับสุขภาพของผูหญิง เราเชื่อวาผูหญิงสมควรไดรับโอกาสในการเขาถึงตัวเลือกการคุม
กําเนิดที่หลากหลาย เชน ANNOVERA ที่จะชวยใหควบคุมชีวิตของตนเองไดอยางเต็มที่”
เกี่ยวกับ Population Council
Population Council รับมือกับปัญหาดานสุขภาพและการพัฒนาที่สําคัญมากมาย ตัง้ แตการยับยัง้ การแพรระบาด
ของเชื้อเอชไอวี ไปจนถึงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ และสรางความมน
ั ่ ใจวาคนรุนใหมจะมีชีวิตที่สมบูรณและ
มีประสิทธิภาพ เราทําการวิจัยทางชีวการแพทย สังคมศาสตร และสาธารณสุข ใน 50 ประเทศ และทํางานรวมกับ
พันธมิตรเพื่อสงมอบโซลูชันที่นําไปสูการพัฒนานโยบาย โครงการ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  ซึ่งชวย
ยกระดับชีวิตผูคนทว
ั ่ โลก ทัง้ นี้ Population Council กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปีพ.ศ.2495 และมีสํานักงานใหญในนิวยอรก โดย
เป็ นองคกรนอกภาครัฐที่ไมแสวงหาผลกําไร และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการระหวางประเทศ
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.popcouncil.org
เกี่ยวกับ Duchesnay
Duchesnay เป็ นบริษท
ั ยาเฉพาะทางที่ใหความสําคัญกับสุขภาพของผูหญิงมาโดยตลอด บริษท
ั มุงมน
ั ่ เติมเต็มชอง
วางดานการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร รวมทงั ้ พัฒนาโซลูชันทางเภสัชวิทยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สําหรับใชในระหวางตงั ้ ครรภและใหนมบุตร
ปั จจุบัน Duchesnay ไดขยายความครอบคลุมของผลิตภัณฑและนําเสนอทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูหญิงและสมาชิกในครอบครัวในชวง
ตาง ๆ ของชีวิต
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.duchesnay.com
ติดตอ: Dominique Touchette บริษท
ั Duchesnay อีเมล: communications@duchesnay.com โทร: 1 877
833-7734

