
บรรจุภัณฑบงชี้รองรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging) : ตอนที่ 1 
บทนํา 

จุดประสงคของบทความนี้เพื่อใหประชาชนทั่วไป ไดทราบถึงรูปลักษณของบรรจุภัณฑที่ถูกตองวายังมิได

มีการแอบขโมยแกะ เพื่อนําผลิตภัณฑยาไปใชหรือเพือ่ท่ีจะปนปลอมผลิตภัณฑยาโดยประสงคราย  หากมีการ

ลักลอบเปดผนึกจะสังเกตรองรอยการแกะอยางไร ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยของทานนั่นเอง 

กรณีวิกฤตการณยาไทลีนอลถูกปลอมปนหรือฆาตกรรมหมูไทลีนอลที่นครชิคาโก เกิดขึ้นในฤดูใบไมรวง 

เดือนกันยายน ค.ศ. 1982  มีคนเสยีชีวิต 7 ราย หลังจากรับประทานยาเม็ดแคปซูลบรรเทาอาการปวดตัวนี้  จาก

การสอบสวนพบวามีการแอบใสผงโปตัสเซียมไซยาไนดชนดิแรงพิเศษ (extra-strength) ในแคปซูลยาไทลีนอล  

เอฟบีไอไดใหชือ่รหัสการวางยาพิษนี้วา TYMERS1  วิกฤตการณคร้ังนี้ทําใหชาวอเมริกาไดตระหนักถึงความ

ปลอดภัยของยาที่ไมตองมีใบส่ังแพทย (OTC, over-the-counter drugs) วาจะตองอยูในบรรจุภัณฑที่ถูกตอง โดย

รัฐตองมีมาตรการบังคับใชทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่สามารถบงชี้รองรอยการแกะ (tamper-evident 

packaging) หรือบรรจุภัณฑตานการแกะ (tamper-resistant packaging) ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยาหรือ 

อย. ของ สหรัฐอเมริกา (US FDA) ไดมีการสนองตอบอยางรวดเร็ว โดยการออกกฎหมายสําหรับ OTC drugs2 ดัง

ปรากฏใน US FDA regulation Title 21 CFR Parts 211.132: ซึ่งเปนขอกําหนดของบรรจุภัณฑเพื่อบงชี้รองรอย

การแกะสําหรับผลิตภัณฑยาสําหรับมนุษยที่เปนยา OTC3 ตอมาจึงออกขอบังคับ Parts 700.25: ซึ่งเปนขอกําหนด

ของบรรจุภัณฑตานการแกะสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเหลวสําหรับสุขอนามัยในชองปาก และ

ผลิตภัณฑสําหรับชองคลอด4 และ Parts 800.12: ซึ่งเปนขอกําหนดของบรรจุภัณฑตานการแกะสําหรับสารละลาย

ลางคอนแท็คเลนส และยาเม็ดที่ใชเตรียมสารละลายนี้5 โดยนิยามของ US FDA นั้นบรรจุภัณฑบงชี้รองรอยการ

แกะ หรือบรรจภุัณฑตานการแกะจะหมายถงึบรรจุภัณฑที่มีตัวบงชี้หรือตวัตอตานการเขาถึงผลิตภัณฑ หากมีการ

แตกแยกหรือผิดพลาดใดๆ ในบรรจุภัณฑเกิดขึ้น จะแสดงใหเห็นรองรอยการแกะ  การตานการแกะทําไดทั้งระบบ

ภาชนะบรรจ/ุฝาปดปฐมภูมซิึ่งสัมผัสกับผลิตภัณฑยาโดยตรง หรือระบบภาชนะบรรจ/ุกลองทุติยภูมิซึ่งมิไดสัมผัส

กับผลิตภัณฑยา  หรือเปนระบบที่เสริมซึ่งกันและกัน เพื่อบูรณาการจุดประสงคในการขนถายระหวางการผลิต การ

กระจาย และการแสดงสินคาบนหิ้ง 

ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 1 นั้น บรรจุภัณฑตานการแกะจะถูกออกแบบเปนหลายชั้น เชน กลองใสภาชนะ

บรรจุยาซึ่งติดกาวที่ดานบนฝาในเพื่อผนึกกับดานลางฝานอก แถบหดครอบฝา (shrink band) ฝาที่ออกแบบใหมี

ลักษณะตานการเปด การปดผนึกฟอยลบนปากภาชนะบรรจุยาซึ่งไมสามารถนํากลับมาปดผนึกซ้ํา คําวาบรรจุ

ภัณฑบงชี้รองรอยการแกะจะแสดงสัญญาณใหทราบวา หากมีการแกะหรอืเปดผนึกบรรจุภัณฑเกิดขึ้นเพื่อเขาถึง

หรือนําผลิตภัณฑออกมาใช จะพบรองรอยของการแกะหรือเปดผนึกเกิดขึ้น ไดแก รองรอยการแกะฝากลอง 

รองรอยแกะแถบหด  รองรอยที่ถูกแกะของฝา รองรอยการแกะผนึกฟอยล เปนตน   แมจะไมสามารถปองกันการ

แกะไดจริง แตจะทิ้งรองรอยใหผูบริโภคเห็นไดชัดเจนวามีการแกะเกิดขึ้น6 ดังนั้นคําวาบรรจุภัณฑปองกนัการแกะ 

(tamper-proof packaging) เปนคําหรือนิยามที่ยังไมเหมาะสมนัก เพราะไมสามารถบรรลุเปาหมายของการ

ปองกันการแกะ หากมีการแกะเกิดขึ้น 



 

รูปที่ 1   แสดงลักษณะบรรจุภัณฑที่ตานการแกะแบบหลายชั้น 

ตัวบงชี้รองรอยที่ตองการ จะประกอบดวยรูปลักษณหรือขอความเตือน เพื่ออธบิายถึงกลไกเฝาระวังแก

ผูบริโภค  เมื่อมีการแกะเกิดขึ้นจะทําใหเกิดกลไกรักษาความปลอดภัยขึ้น2  US FDA คํานึงถึงการตานการแกะที่

ออกแบบจาํเพาะ เชน ยาฉีดพน (aerosol system) หรือเกราะตานที่ทําจากวัสดุที่ออกแบบหรือทําสัญลักษณ

พิเศษที่เมื่อแกะแลวไมสามารถทํากลับคืนในลักษณะเดิม3 -5 

ตัวอยางบรรจุภณัฑตางๆ ที่เขาขอกําหนดของบรรจุภัณฑรองรอยการแกะหรือตานการแกะบงชีจ้ะมีการ

นําเสนอในตอนตอๆ ไป 
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