PHPT-หน่ วยการวิจัยนานาชาติที่ 174 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา IRD:
เหตุการณ์ ที่สาคัญในปี 2561
หน่วยการวิจยั “PHPT” ได้สร้างเสริ มบทบาทและทัศนวิสัยในด้านการบริ หารจัดการและการกาจัดโรค
ไวรัสตับอักเสบให้หมดไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งมีส่วนสนับสนุนในกลยุทธ์ “สู่
เป้าหมายที่เป็ นศูนย์” (Getting to Zero) ขององค์อนามัยโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติการ
ระบาดของเชื้อเอช ไอ วี

โ ร ค ไ ว รั ส ตั บ อั ก เ ส บ

เดือนมีนาคม 2561 ผลการวิจยั ของโครงการวิจยั
“iTAP”, ซึ่งเป็ นโครงการวิจยั ทางคลินิกที่สาคัญ
เพื่อป้ องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(HBV) จากมารดาสู่ ทารกได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารการแพทย์ นิวอิงแลนด์

เดือนกันยายน 2561 PHPT ร่ วมกับมูลนิธิ Merieux
ได้จดั การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศที่กรุ ง
เวียงจันทน์ เรื่ อง “หนทางไกลเพื่อกาจัดโรคตับ
อักเสบ ควรเริ่ มต้ นอย่ างไร: Long Walk to
Hepatitis Elimination: How to Start”
(มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 120 คน)

และมีผลการวิจยั อีก 2 เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจยั นี้ซ่ ึ งได้รับการตีพิมพ์เช่นกันได้แก่
เภสัชจลนศาสตร์ของยาทีโนโฟเวียร์ในหญิง
ตั้งครรภ์และในช่วงหลังคลอด (วารสาร
Antimicrobial Agents Chemotherapy); ผลกระทบ
ต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในมารดาและ
ทารก (วารสาร Clinical Infection Diseases)

เดือนสิ งหาคม 2561
PHPT ได้รับทุน
สนับสนุน 2.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
จากสถาบันสุ ขภาพแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อดาเนิน
โครงการวิจยั ทางคลินิก โครงการวิจยั ใหม่น้ ีจะ
ศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็ นไปได้ของการให้ยาต้าน
ไวรัสเพื่อป้ องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บีจากมารดาสู่ ทารกโดยที่ทารกไม่ได้รับอิมมิวโน
โกลบูลิน โครงการวิจยั ใหม่น้ ีได้เริ่ มดาเนินการแล้ว
ในโรงพยาบาล 13 แห่งในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เดือนธันวาคม 2561
Dr. Vatthanaphone Latthaphasavang นักศึกษา
ปริ ญญาเอกประสบความสาเร็ จในการสอบโครง
ร่ างวิทยานิพนธ์ ในมหาวิทยาลัย Lyon ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยใช้ขอ้ มูล
ที่เก็บรวบรวมจากโครงการวิจยั
นาร่ องเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอัก
เสบบีจากมารดาสู่ทารกที่นกั ศึกษา
ท่านนี้ได้ดาเนินการวิจยั ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ท่านสามารถติดต่อทางโครงการได้ที่: www.phpt.org

gonzague.jourdain@ird.fr

+66 (0) 5324 0910
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โ ร ค ไ ว รั ส ตั บ อั ก เ ส บ
เดือนกรกฎาคม 2561
โครงการได้เผยแพร่ หลักสู ตร
HeBOOC ซึ่งเป็ นหลักสู ตร
การอบรมออนไลน์ฟรี เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการทางคลินิกโรค
www.hebooc.org
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรัง
โดยมุ่งเน้นสาหรับผูท้ ี่ทางานด้านการดูแลสุ ขภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระยะเวลา 6
เดือนมีผลู ้ งทะเบียนเข้ารับการอบรมมากกว่า 160
ราย และ 55 รายจบหลักสู ตรการอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตร

ตลอดปี ทีผ่ ่านมา PHPT ได้ให้การบริ การด้าน
ความเชี่ยวชาญทางเภสัชวิทยาและสถิติแก่ DNDi
(องค์กรด้านการวิจยั และพัฒนายาเพื่อส่ งเสริ มการ
เข้าถึงยารักษาโรคที่ถูกละเลย) สาหรับ
โครงการวิจยั ทางคลินิก STORM-C-1
โครงการวิจยั นี้ได้ประเมินการรักษาด้วยสู ตรยา
รวมที่ใช้ง่าย รักษาได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ และ
ราคาไม่แพงเพื่อให้สามารถเข้าถึงยารักษาไวรัสตับ
อักเสบซี อย่างหายขาดได้อย่างแพร่ หลาย (จะ
ตีพิมพ์ผลการวิจยั ในปี 2562)

ก า ร คั ด ก ร อ ง ก า ร ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี
โครงการ “นับหนึ่ง” เป็ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ดาเนินการโดย PHPT
เพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึงการวินิจฉัยการติดเชื้อเอช ไอ วี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี
และไวรัสตับอักเสบซี มีผเู ้ ข้าร่ วมการโครงการนี้มากกว่า 5,000 รายโดยรวมถึง
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทางคลินิก 2 การวิจยั ภายใต้โครงการนี้ ปัจจุบนั นักศึกษา
ปริ ญญาเอกด้านสาธารณสุ ขกาลังทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงการ
ในเดือนสิ งหาคม 2561 ที่ผา่ นมาโครงการได้รับการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระว่าเป็ นโครงการที่ดีมาก และในเดือนธันวาคม 2561 เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทย และตัวแทนของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
(UNAIDS) ในประเทศไทยได้เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการโครงการนับหนึ่ง
www.napneung.net ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงรายเพื่ออภิปรายผลการดาเนินงาน
ในเบื้องต้นร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นอกจากนี้ PHPT ยังได้รับทุน
สนับสนุนครั้งใหม่เป็ นจานวนเงิน 1.2 ล้านยูโรเพื่อจัดทาโครงการที่ใหญ่ข้ ึนใน
ปี 2562 นี้โดยร่ วมมือกับกระทรวงสาธารณสุ ข ประเทศไทย
มากกว่าหรื อเท่ากับ

เดือนกันยายน 2561 ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ “PHPT เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การวิจยั และฝึ กอบรมด้านสาธารณสุ ข” ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ท่านสามารถติดต่อทางโครงการได้ที่: www.phpt.org

gonzague.jourdain@ird.fr

+66 (0) 5324 0910

