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๑. Sirius Hip Stem 34B and 38C (used in hip replacements) 
Hazard alert - components mixed during manufacturing leading to increased risk of 
need for revision 

TGA ออสเตรเลีย, แนะนําให้บริษัท Biomet Australia แจ้งเตือนอันตรายของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ ช่ือ Sirius Hip Stem 34B and 38C(ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก)จํานวน 2 รุ่น แก่บุคลากร
การแพทย์และผู้บริโภค  เนื่องจากพบปัญหามีการผสมรวมกันระหว่างส่วนประกอบของ 34B และ38C ใน
ขั้นตอนการผลิต ในรุ่นการผลิตที่ 024320  

แต่ทั้งนี้มีผู้ป่วยจํานวนน้อยรายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนด้วยเครื่องมือดังกล่าวในประเทศออสเตรเลีย 
หากผู้ป่วยรายใดได้รับการผ่าตัดอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ผู้ป่วยต้องเข้า
รับการผ่าตัดแก้ไข 
ข้อมูลสําหรับผู้บริโภค 

บริษัท Biomet Australiaได้ทําหนังสือแจ้งศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ใช้ Sirius Hip Stem 34B 
and 38Cในการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก เพื่อให้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับการผ่าตัดและมีข้อ
สงสัยให้ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการรักษา 
ข้อมูลสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

ผู้ใดก็ตามที่กําลังรักษาหรือดูแลผู้ป่วยซึ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ให้แจ้งผู้ป่วยว่ามีจํานวน
ผู้ป่วยน้อยรายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนฝังด้วยเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งแพทย์
ผ่าตัดทั้งหลายนั้นได้รับแจ้งจากบริษัทแล้ว ดังนี้ 

หากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายด้วย Sirius Hip Stem และมีอาการใดๆ เช่น ปวด ขายาวไม่
เท่ากัน ปวดตึงเนื้อเยื่ออ่อน หรือมีคําถามและข้อกังวลอ่ืนๆ โปรดแนะนําผู้ป่วยให้พบแพทย์ที่ทําการผ่าตัดให้
หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมาก่อน 
ข้อมูลสําหรับศัลยแพทย์กระดูกและข้อ 

บริษัทได้ทําหนังสือแจ้งแพทย์ในเรื่องดังกล่าวว่าถ้าท่านให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
สะโพกด้วยSirius Hip Stem 34B and 38C ท่านควรติดตามอาการผู้ป่วยเนื่องจากอาจพบปัญหา การปวด 
ขายาวไม่เท่ากัน หรือ ปวดตึงเนื้อเยื่ออ่อน (ตึงเกินไป) ดังนี้ 

หากเกิดความผิดพลาดจากการเปลี่ยนถ่ายโดยใช้ 38C แทนที่จะเป็น 34B อย่างที่ต้ังใจ แผ่นรอง
เชื่อมอาจบางไป (a thin cement mantel)และแตกได้ ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจทําให้ต้องมี
การผ่าตัดแก้ไขใหม่ นอกจากนี้ ขนาดความกว้างและยาวของวัสดุอาจใหญ่กว่าที่ต้องการ ซึ่งมีผลทําให้ผู้ป่วย
อาจมีขนาดความยาวของขาไม่เท่ากันและตึงกล้ามเนื้อ 

แต่หากผิดพลาดโดยเปลี่ยนใส่ 34B แทนที่จะเป็น 38C ขนาดความกว้างและยาวของวัสดุจะเล็กกว่า
ที่ต้องการ ส่งผลให้ความยาวของขาผู้ป่วยไม่เท่ากัน อีกทั้งความตึงของเนื้อเยื่ออ่อนไม่เหมาะสม(หลวมเกินไป) 
รวมทั้งแผ่นรองเชื่อมต่ออาจหนาเกินไป 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัท Biomet Australia หมายเลขโทรศัพท์ 02 987 6100 
 
 
 



การรายงานปัญหา 
ผู้บริโภคหรือบุคลากรการแพทย์ท่านใดพบปัญหาให้รายงาน report problems with medical 

devices (/node/4578#device) และบริษัทจะส่งต่อรายงานไปที่ TGA เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ต่อไป ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ TGA Incident Reporting and Investigation Scheme (IRIS). 
Ref: https://www.tga.gov.au/alert/sirius-hip-stem-34b-and-38c-used-hip-replacements 

 
๒. Diclofenac use in animals poses a risk to European vultures -EMA recommends 

that measures are put in place to better protect the birds 
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในสัตว์ของสหภาพยุโรป(CVMP ) ยืนยันว่าสัตว์จําพวกนกแร้ง อีกา มี

ความเสี่ยงจากการได้รับสารตกค้างของยา  diclofenac หากนกหล่านี้กินซากสัตว์ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ดังกล่าว 

คณะกรรมการได้แสดงสถานการณ์ซึ่งสัตว์พวกแร้งและนกอื่นๆ ที่กินซากสัตว์อาจได้รับสารตกค้างของ
ยา diclofenac ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และได้เสนอมาตรการเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
และส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวแก่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดความ
เสี่ยงของยา diclofenac ที่มีต่อสัตว์เหล่านั้น 

Diclofenac เป็นยาต้านการอักเสบและแก้ปวด และเป็นที่รู้กันว่ามีผลเกี่ยวข้องต่อการลดจํานวน
ประชากรนกแร้ง อีกา อย่างรวดเร็วในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกเหล่านั้นได้รับยาผ่านการกินซากสัตว์ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา diclofenac และต่อมาจะตายเนื่องจากไตล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ จึงมีการห้ามจําหน่ายยา
สัตว์ที่มีส่วนประกอบของ diclofenac ในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในสหภาพยุโรป ยา diclofenac ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสัตว์มาต้ังแต่ปี 1993 จนถึงขณะนี้ ยาดังกล่าว
ยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้ในสัตว์ เช่น วัว หมู และม้า ในประเทศสมาชิกจํานวน 5 ประเทศ  เมื่อเดือนกันยายน 
ปี 2014 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ขอให้ EMA สอบสวนหาหลักฐานว่าการใช้ยา diclofenac ในสัตว์
ทําให้เกิดความเสี่ยงต่ออีแร้งและนกกินซากสัตว์อ่ืนๆหรือไม่ หากพบว่ามีความเกี่ยวข้องให้เสนอแนะวิธีการ
หรือมาตรการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผล 

The CVMP ได้ระบุสถานการณ์แน่ชัดที่นกจําพวกกินซากสัตว์จะได้รับยา diclofenac ในระดับที่เป็น
อันตราย ที่เกิดขึ้นในประเทศสหภาพยุโรป คณะกรรมการได้พิจารณามาตรการต่างๆที่จะช่วยลดหรือขจัด
ความเสี่ยง เช่น การฝึกอบรม เพิ่มคําเตือนในข้อมูลผลิตภัณฑ์ การใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ diclofenac โดย
สัตวแพทย์เท่านั้น การควบคุมอย่างเข้มงวด การเฝ้าระวังซากสัตว์ ณ สถานให้อาหาร และการเพิกถอนยาที่มี 
diclofenac เป็นส่วนประกอบ โดยจะพิจารณามาตรการต่างๆที่สามารถปฏิบัติได้และเกิดผล เริ่มต้ังแต่การให้
ยาแก่สัตว์ไปจนถึงการกินซากสัตว์โดยพวกนกกลุ่มดังกล่าว 

รายงานผลการประเมินและข้อคิดเห็นของ the CVMP มีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ EMA และถูก
ส่งไปให้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปซึ่งจะมีการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมาธิการอาจขอให้ EMA 
ทบทวนการอนุมัติและเงื่อนไขการใช้ยาสัตว์ทั้งหมดที่มี diclofenac เป็นส่วนประกอบในประเทศสหภาพยุโรป 
พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติให้เป็นเช่นเดียวกัน มาตรการควบคุมที่ได้ผลและสอดคล้องกันในกลุ่มประเทศ
สมาชิกทั้งหมด   
 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/12/ne
ws_detail_002233.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

 



๓. Ebola vaccine trial halted temporarily after joint pains - Geneva hospital 

 The University of Geneva Hospital เปิดเผยว่าการทดลองทางคลินิกของวัคซีนEbola ที่พัฒนา
โดยบริษัท Merk and NewLink ได้หยุดลงชั่วคราว เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน ภายหลังพบผู้ป่วยจํานวน 4 
รายมีอาการปวดข้อ ขณะนี้ผู้ป่วยเหล่านั้นปกติและได้รับการตรวจติดตามโดยทีมแพทย์ที่ศึกษา การทดลองจะ
กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่ 5 มกราคม ในอาสาสมัครจํานวนถึง 15 ราย ภายหลังการตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าอาการปวดข้อที่มือและเท้าเป็นชนิดไม่รุนแรงและชั่วคราว"benign and temporary" การศึกษาความ
ปลอดภัยของวัคซีน Ebola นี้ได้ทดลองฉีดให้แก่อาสาสมัครจํานวน 59 ราย ในกรุงเจนีวา ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

การศึกษาของ the University of Lausanne Hospital เปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีน
Ebola ที่ดําเนินการโดย GlaxoSmithKline ว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยหัวหน้าทีมวิจัยของบริษัทคือ Blaise 
Genton ระบุว่า อาการทั่วๆไป เช่น ไข้ อาจพบได้ค่อนข้างบ่อย แต่ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงใดๆ 

นักวิทยาศาสตร์รายงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนในวารสาร the New England Journal of 
Medicine ว่า การศึกษาอื่นๆของวัคซีนของ GSK ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและยังปรากฏว่ามีการ
สร้างภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจํานวน 20 ราย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในการทดลองระยะแรกด้วย 

นักวิจัยจาก Geneva รายงานเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกแรกที่ได้รับวัคซีนของบริษัท 
Merck-NewLink ไม่พบการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง แต่พบมีอาการไข้เล็กน้อย และต่อมาเมื่อวัน
พฤหัสบดี ทีมนักวิจัยระบุว่ามีผู้ป่วย 4 ราย มีอาการปวดข้อในสัปดาห์ที่สองและมีอาการอยู่ 2-3 วัน ก่อนที่จะ
ให้มีการหยุดทดลองชั่วคราว การศึกษาในระยะแรกนี้มีกําหนดดําเนินการต่อในสัปดาห์อ่ืน ทั้งนี้ ทีมงาน
ตัดสินใจที่จะใช้เวลาทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในการศึกษาทดลอง 

ได้มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทีมนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี และกาบอน ซึ่งมี
ศูนย์ทดลองวัคซีนเช่นเดียวกันของบริษัท Merck-NewLink และจนถึงปัจจุบันไม่พบอาการอักเสบใดๆใน
อาสาสมัคร 

Marie-Paule Kieny ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การเลื่อนระยะเวลา
ล่าช้าออกไปในการทดลองของบริษัท Merck-NewLink ทําให้เห็นมองเห็นขนาดของปัญหาที่เป็นอยู่ แต่การ
ทดลองก็จะกลับมาดําเนินการตามแผนต่อไป กล่าวโดยสรุป “ มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้เสียทั้งหมด” 

Ref: http://uk.reuters.com/assets/print?aid=UKKBN0JP0IT20141211 
 

๔. Mitigating risks due to the use of antibiotics in animals 

ผู้เชี่ยวชาญของยุโรปเสนอมาตรการลดการดื้อยาต้านจุลชีพจากการใช้ยาในสัตว์ ซึ่งจะเป็นการลด
ความเสี่ยงจากแหล่งที่มาของการดื้อยาที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่มนุษย์ ข้อเสนอนั้นมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความ
รับผิดชอบของการใช้ยาต้านจุล ชีพในสัต ว์โดยเฉพาะยาที่มีความสําคัญอย่างยิ่ ง ต่อมนุษย์  เช่น 
fluoroquinolones และ cephalosporins รุ่นที่ 3 และ 4 

ข้อเสนอแนะ  
• ส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงทีใช้กับยาต้านจุลชีพใหม่ที่ใช้ในสัตว์ โดยระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด

ต่อสาธารณสุขต้ังแต่ระยะเริ่มต้นของการอนุมัติ 



• ให้ติดตามยาต้านจุลชีพที่เป็นยาใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นยาสัตว์ครั้งแรก โดยติดตามการด้ือยาของ
เชื้อแบคทีเรียเฉพาะชนิด ตามแผนที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมกํากับของรัฐและบริษัท 

• เสนอเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อจํากัดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์หากพบว่ามีความเสี่ยงอย่างชัดเจน
ต่อสาธารณสุข 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ European 
Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) เพื่อดูผลกระทบจากการ
ดําเนินการตามแผน โดยเฉพาะการใช้ยา fluoroquinolones และ cephalosporins 

นอกจากนี้มีข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์แบบ off-label เช่น ทบทวนกฎหมายอนุญาตให้สั่งระงับหรือ
จํากัดการใช้ยาในสัตว์โดยเฉพาะยาที่อนุญาตให้ใช้ในมนุษย์เท่านั้น โดยเป็นไปตามผลประเมินความเสี่ยง และ
เสนอให้ผู้สั่งใช้ยาและเจ้าหน้าที่ควรเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์แบบ off-label 

เมื่อเดือนเมษายน ปี 2013 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป(the European Commission)ขอข้อแนะนําทาง
วิชาการจาก EMA เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่มีต่อสาธารณสุขและต่อสัตว์เอง และหา
มาตรการจัดการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อมนุษย์ มีคําถาม 4 ข้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนต้านการด้ือยาต้าน
จุลชีพที่คุกคามเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ EMA เสนอคําตอบแรกแล้วและเผยแพร่บนเว็ปไซต์ในเดือนกรกฎาคม 2013  

ข้อมูลที่เผยแพร่วันนี้(ธันวาคม)เป็นข้อแนะนําต่อคําถามอีก 3 ข้อ ได้แก่ การจัดประเภทยาต้านจุลชีพตาม
ความสําคัญของยาที่ใช้ในมนุษย์ มาตรการลดความเสี่ยงของยาต้านจุลชีพที่มีใช้ในสัตว์อยู่ขณะนี้ รวมทั้งยาที่มี
ความสําคัญยิ่งต่อมนุษย์ และคําแนะนําในการอนุมัติยาใหม่ที่เป็นยาต้านจุลชีพในสัตว์ 

ข้อแนะนําต่างๆที่ EMA จัดทํานั้นมาจากการรวบรวมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น
คณะทํางานเฉพาะกิจพิจารณาการดื้อยาต้านจุลชีพ เรียกว่า the Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert 
Group (AMEG) เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้แก่ CVMP, CHMP, EFSA, ECDC 

Http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/12/ne
ws_detail_002241.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

 


