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การประสานความรวมมือในกลุมประเทศกําลังพัฒนาในการมีสวนรวมในเวทีระหวางประเทศ สถาบันเซาธเซ็นเตอรจึงดํารง
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สถาบันเซาธเซ็นเตอรไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากรัฐบาลของประเทศในซีกโลกทางใต และทํางานรวมกับกลุม
ประเทศไมฝกใฝฝายใด (Non-Aligned Movement) กลุมประเทศกําลังพัฒนา 77 ประเทศ (Group of 77) และประเทศจีน การ
ศึกษาวิจัยตางๆ และบทความแสดงความคิดเห็นของสถาบันนั้นเปนผลงานที่เกิดจากศักยภาพทางวิชาการและปญญาของรัฐบาล 
สถาบัน และบุคคลทั่วไปในกลุมประเทศซีกโลกทางใต โดยอาศัยการประชุมรวมกันของคณะทํางาน และการรวมปรึกษาหารือ
กับผูเช่ียวชาญจากสวนตางๆ ในประเทศซีกโลกทางใต และจากซีกโลกทางเหนือในบางครั้ง เพื่อศึกษาปญหาที่พบมากใน
ประเทศในซีกโลกทางใต ตลอดจนรวมแบงปนประสบการณและความรูระหวางกัน 

หมายเหตุ 

ผูอานสามารถอางอิงหรือนําเนื้อหาในรายงานการวิจัยฉบับนี้ไปใชไดตามที่เห็นสมควร แตใครขอใหมีการระบุช่ือสถาบันเซาธ
เซ็นเตอรในฐานะแหลงที่มาของขอมลูตามความเหมาะสม พรอมกับสงสําเนาสิ่งพิมพในสวนที่อางอิงหรือเผยแพรเนื้อหา
ดังกลาวใหกับทางสถาบันเซาธเซ็นเตอร 

ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เปนความเห็นสวนบุคคลของผูแตง และไมถือเปนความเห็นของสถาบันเซาธเซ็นเตอรหรือ
ประเทศสมาชิก ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ถือเปนความรับผิดชอบของผูแตงแตผูเดียว 
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Amin, Gabriella Costa, Sandra Yaneth Gomez, Aarti Malik, Chan Park, Padmashree Sampath, Priti Radhakrishnan, Renata Reis, 

Luis Guillermo Restrepo, Francisco Rossi และ Yousuf Vawda) 
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บทสรุปผูบริหาร  

ในขณะที่การคนพบสารเคมีตัวใหมสําหรับใชในทางเภสัชกรรมมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ แตกลับพบวามีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑและกรรมวิธีที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสิ่งประดิษฐเพียงเล็กนอยอยางแพรหลาย จากการศึกษาวิจัยในประเทศ
กําลังพัฒนาทั้งหาประเทศ ไดแก อารเจนตินา บราซิล โคลอมเบีย อินเดีย และแอฟริกาใต ทําใหไดขอพิสูจนวาการขอจด
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑ ‘แบบตอเนื่องไมมีวันสิ้นสุด’ โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยที่กําลังแพรระบาดเปน
จํานวนมากนี้สามารถกีดกันไมใหยาช่ือสามัญเขามาแขงขันในตลาด ซึ่งไปจํากัดโอกาสการเขาถึงยาของประชาชน นอกจากนี้ยัง
พบวาการจะตอบสนองการเรียนรูและการสรางสรรคนวัตกรรมกรรมในสาขาเภสัชกรรม ตลอดจนประโยชนในดาน
สาธารณสุขใหสัมฤทธิ์ผลที่สุดนั้นสมควรใชกรอบแนวทางที่กําหนดใหใชเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบตัร
อยางเขมงวดในการอนุมัติสิทธิบัตร จากการวิเคราะหไดใหขอเสนอแนะวา กรอบแนวทางที่ไมอนุมัติความคุมครองสิทธิบัตร
แกสิ่งประดิษฐที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยนั้นจะชวยสงเสริมและสนับสนุนบริษัทในประเทศกําลังพัฒนาได
ดีกวา นอกจากนี้การบังคับใชเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบตัรที่กําหนดขึ้นอยางรอบคอบนั้น จะชวยให
รัฐบาลสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียตนทุนทางการเมืองในการประกาศและเดินหนาใชมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร/
การใชสิทธิโดยรัฐ ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบคําขอจดสิทธิบัตรอยางถูกตองตามหลักเกณฑ ก็ไมมีความจําเปนตองใชมาตรการนี้
เปนทางออกแตอยางใด    

1 บทนํา  

สิทธิบัตรเปนระบบที่คิดคนขึ้นเพื่อเปนรางวัลตอบแทนการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ และ
สนับสนุนการเผยแพรนวัตกรรม สวนผลพวงจากการอนุมัติสิทธิบัตรซึ่งไปจํากัดความคิดไมใหมีการเผยแพรอยางอิสระนั้น
กลายเปนสิ่งสมเหตุสมผลภายใตแนวคิดทฤษฎีตางๆ นานา อาทิเชน สิทธิตามธรรมชาติ รางวัลตอบแทนความดี แรงจูงใจเพื่อ
การประดิษฐคิดคน และแรงสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรม แนวคิดที่วาสิทธิบัตรเปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหนักลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาไดรับผลตอบแทนกลับคืนไดเขาครอบงําการอภิปรายตลอดจนหลักกฎหมายในหลายๆ ประเทศอยูในขณะนี้ 
(Gutterman, 1997)      
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แมวาการพัฒนาและแสวงประโยชนจากผลงานสรางสรรคดานเทคโนโลยีจํานวนมากจะเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับโอกาสที่จะ
ไดสิทธิผูกขาดในการแสวงประโยชนจากสิ่งประดิษฐตางๆ แมโอกาสที่วานี้จะไมถึงขั้นเปนปจจัยกําหนดก็ตาม (Archibugi and 
Malaman, 1991) ทวาระบบสิทธิบัตรในทุกวันนี้หาไดมุงตอบสนองวัตถุประสงคที่ต้ังไวแตตนไม ทั้งการขยายประเภทของสาร
ที่มีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรจากสิ่งไมมีชีวิตใหรวมถึงสิ่งมีชีวิต การยอมรับขอถือสิทธิที่ครอบคลมุเทคโนโลยีหลากหลาย
แขนง การผอนปรนขอกําหนดดานคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรที่
ดอยประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ลวนนําไปสูการบิดเบือนระบบสิทธิบัตรอยางรายแรง (Jaffe and Lerner, 2004) ทั้งนี้พบวามีการขอ
จดและขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรอยางแพรหลายและเปนจํานวนมาก โดยมีแรงผลักดันที่สําคัญคือกลยุทธการขอรับสิทธิบัตรทั้งใน
เชิงรุกและรับ (Granstrand, 1999)   

แนวคิดหนึ่งที่แพรหลายในวงกวางขึ้นเรื่อยๆ วาระบบสิทธิบัตรนั้นมีบทบาทในการชวยสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดู
เหมือนจะไมเปนจริงดังที่กลาวอางกัน (Landes and Posner, 2003; Levin et al., 1987) เพราะสิทธิบัตรอาจจะเปนตัวขัดขวาง
นวัตกรรมเสียเองแทนที่จะชวยสงเสริมอยางที่ควรจะเปน (Jaffe and Lerner, 2004) มีประจักษพยานที่นาเชื่อถือยิ่งที่ช้ีชัดวา 
“การรวมประดิษฐ” ซึ่งมีพ้ืนฐานจากการแบงปนนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพกวาการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร (Bessen and 
Meurer, 2008) การศึกษาวิจัยบางฉบับแนะวาไมเพียงแตนวัตกรรมจะงอกงามดีในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูงเทานั้น 
ระบบที่ต้ังบนพื้นฐานของการเผยแพร รวมใช และรวมพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐนั้นยังสรางผลตอบแทนใหนักลงทุนได
มากกวาเชนกัน (Torrance and Tomlinson, 2009) 

สิทธิบัตรที่ยื่นขอจดและไดรับอนุมัติเปนจํานวนมากมายนั้นไมไดเปนเครื่องบงช้ีระดับการสรางสรรคนวัตกรรม ในขณะที่
พบวามีจํานวนสิทธิบัตรที่ขอรับและขึ้นทะเบียนเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ2 ทวา
การเติบโตนี้ไมไดมีสาเหตุหลักๆ จากระดับการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้นแตอยางใด (Bessen and Meurer, 
2008, p. 69) ปจจัยหนึ่งที่นาจะเปนสาเหตุของการเพิ่มจํานวนที่วานี้ในบางพื้นที่อาจมาจากการที่สํานักสิทธิบัตรและศาล
สิทธิบัตรผอนปรนการบังคับใชขอกําหนดวาดวยคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตร ยกตัวอยางเชน บัณฑิตยสภาแหงสหรัฐอเมริกา 
(National Academies of the United States) ไดหยิบยกเสียงวิพากษวิจารณจากกลุมนักวิชาการและภาคอุตสาหกรรม พรอมทั้ง
แสดงความวิตกกังวลถึงความยอหยอนในการบังคับใชเกณฑคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ (บัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตรแหงชาติ 2003) ในการตรวจสอบและอนุมัติสิทธิบัตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอ “ไมเปนที่ประจักษไดโดยงาย” 
(non-obviousness) และ “ประโยชนใชสอย” (usefulness) การใชบังคับในลักษณะดังกลาวนี้ทําใหเกิดการอนุมัติสิทธิบัตรที่
ครอบคลุมกวางไป (Mazzoleni and Nelson, 1998) และ “ดอยคุณภาพ” (FTC, 2003) เปนจํานวนมาก ในกรณีของประเทศ
สหรัฐฯ พบวาการไมสืบคนสิทธิบัตรและสิ่งพิมพที่มีอยูกอนหนาใหมากพอทําใหผูตรวจสอบสิทธิบัตรมองขามปญหา
คุณสมบัติในขอที่วาดวยความใหม (novelty) และขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น (inventive step) นอกจากนี้ ศาลตางๆ ยังได

                                                            

2 สํานักทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศจีน (SIPO) ไดรับคําขอจดสิทธิบัตรสูงสุดถึง 1.2 ลานฉบับในชวงป พ.ศ. 2553 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากตัวเลขในป 

พ.ศ. 2552 ถึงรอยละ 25 ดูที่ ‘คุณภาพเปนปญหาทาทายดานสิทธิบัตรที่ใหญที่สุดของจีน’ จาก http://www.iam-

magazine.com/blog/Detail.aspx?g=e81c5421-bccc-4eb5-9895-f347443cf73e   
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แสดงใหเห็นแนวโนมที่จะผอนปรนการตรวจสอบคุณสมบัติในขอ “ไมเปนที่ประจักษไดโดยงาย” (Bessen and Meurer, 2008) 
แมแตผูใชงานและผูไดรับประโยชนหลักๆ จากระบบสิทธิบัตรเองยังเริ่มวิพากษวิจารณบทบาทของระบบสิทธิบัตรมากขึ้น3  

ทวาแมแตผูใชงานและผูที่ไดรับประโยชนหลักๆ จากระบบสิทธิบัตร (คาตอบแทนตอปเกินหนึ่งหมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ) เอง
ยังเริ่มวิพากษวิจารณบทบาทของระบบสิทธิบัตรมากขึ้น  

สิทธิบัตรไมไดอนุมัติเฉพาะแตกรณีที่มีพัฒนาการดานเทคนิคที่สําคัญจริงๆ เทานั้น สิ่งประดิษฐที่เปนนวัตกรรมตนแบบแทจริง 
(Merges and Nelson, 1996, p. 128) ไมไดมีปรากฎใหเห็นกันบอยๆ แมแตในอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาอยางเขมขนก็
ตาม ในความเปนจริง การวิจัยและพัฒนาสวนใหญที่เกิดขึ้นนั้น (ทั้งโดยบริษัทขนาดเล็กและใหญ) ลวนเปนผลลัพธจากการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยูกอนแลวทั้งสิ้น แมวาการพัฒนาตอยอดนี้ใชวาจะมีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรกัน
ไดทุกประเภท แตสวนมากมักพบวาเปนเชนนั้น อาทิเชน ขอมูลจากคูมือสํานักทรัพยสินทางปญญาแหงแคนาดาระบุวา รอยละ 
90 ของสิ่งประดิษฐทั้งหมดที่ไดรับสิทธิบัตรนั้นลวนเปนการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสิ่งประดิษฐติดสิทธิบัตรที่มีอยูกอนแลวเพียง
เล็กนอยทั้งสิ้น (สํานักทรัพยสินทางปญญาแหงแคนาดา 1994)    

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสิ่งประดิษฐเพียงเล็กนอยนี้ไดปรากฎใหเห็นแทบในทุกภาคสวน จึงทําใหระบบสิทธิบัตรยิ่ง
กลายพันธจากเจตนารมยต้ังตนที่มุงเปนเครื่องกระตุนการสรางสรรคนวัตกรรมที่แทจริง กลายเปนระบบที่มุงปกปองการลงทุน
ในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม โดยไมสนวาจะเปนการประดิษฐที่สูงขึ้นอยางแทจริงหรือไม ดวยเหตุนี้ นักวิเคราะหบางรายจึง
ลงความเห็นวา “บัดนี้ไมใชเวลาสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ แลว แตตองหันมารวมคิดกันในวงกวางเพื่อราง
ระบบใหมขึ้นโดยเริ่มกันตั้งแตตนเลย” (Thurow, 1997) อันที่จริงยังมีหนทางที่จะใหความคุมครองดวยสิทธิบัตรในระดับที่
เหมาะสมซึ่งสูงกวาระดับที่จะเริ่มใหโทษมากกวาใหคุณ (Guellec, 2007, p. 73) ทั้งนี้สิทธิบัตรจะสรางภาระอันหนักอึ้งในกรณีที่
สิ่งประดิษฐนั้นๆ สามารถทําคุณประโยชนใหกับสังคมไดมากกวาหากไมมีสิทธิบัตรคุมครอง ดวยความคุมครองดังกลาวจะไป
ตัดทอนโอกาสของบริษัทอื่นๆ ในการแสวงประโยชนจากสิ่งประดิษฐบนพื้นฐานของการแขงขัน (Maskus, 1997, p. 3) 
ประการหลังนี้ถือเปนปญหารายแรงสําหรับเทคโนโลยีที่ตองการการพัฒนาตอยอดเนื่องจากสิทธิบัตรอาจกลายเปนตัวขัดขวาง
แทนที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง        

สิทธิบัตรนั้นมีขึ้นก็เพื่อสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม ดังนั้นการวางแนวทางระบอบสิทธิบัตรจึงไมควรแยกขาดจากลักษณะ
ของระบบนวัตกรรมแหงชาติ4 ที่ประเทศนั้นๆ จะนําระบอบสิทธิบัตรไปประยุกตใช ในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมักมี
ระบบนวัตกรรมที่แยกสวนและออนแอ ทั้งยังตองพึ่งพานวัตกรรมตางชาติเปนหลัก ในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ 
                                                            

3 จากผลการสํารวจในกลุมบริษัทขนาดใหญ (ที่มีรายไดตอปเกินหนึ่งหมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยสมาคมผูทรงสิทธิในทรัพยสนิทางปญญา (IPO) 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 พบวา คณะผูบริหารมองวาคุณภาพของสิทธิบัตรที่สํานักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาสหรัฐฯ อนุมัตินั้นยังไมเปนที่

นาพึงพอใจ กวาครึ่งของผูตอบแบบสํารวจหรือรอยละ 51.3 ใหคะแนนคุณภาพของสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐฯ ในปจจุบันวาไมเปนที่นาพึง

พอใจหรือไมมีคุณภาพ (รอยละ 47.5 ระบุวาไมนาพึงพอใจ และรอยละ 3.8 ระบุวาไมมีคุณภาพ) สวนที่ใหคะแนนวามากกวาพึงพอใจหรือดีมากคิด

เปนรอยละ 8.8 ของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด (รอยละ 8.8 ระบุวามากกวาพึงพอใจ และรอยละ 0 ระบุวาดีมาก) สวนความเห็นถึงอนาคตนั้น ผล

สํารวจไมเปนไปในทางบวก โดยที่กวาสองในสามของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมดระบุวาในปตอๆ ไปบริษัทอาจตองใชจายในการฟองรองดําเนินคดี

เกี่ยวกับสิทธิบัตรมากขึ้น ไมใชนอยลง (PR ‘, Newswire), 2005,) 

4 ดูที่ แนวคิดนี้ Lundvall, 1992  
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ภาครัฐมักไมคอยลงทุนในกิจกรรมวิทยาศาสตร สวนใหญมักมุงเนนที่หัวขอการวิจัยที่เปนที่สนใจของประเทศที่พัฒนาแลว 
ในขณะที่บริษัทในประเทศจะผลิตนวัตกรรมที่มีขั้นตอนการประดิษฐที่ “สูงขึ้นเพียงเล็กนอย” หรือ “ไมสําคัญ” ซึ่งโดยมากมัก
เปนการตอยอดเทคโนโลยีที่มีใชอยูกอนแลวทั้งสิ้น บริษัทในประเทศมักใชยุทธวิธี “ลอกเลียนแบบ” หรือ “พ่ึงพา” ทาง
เทคโนโลยีโดยอาศัยปจจัยกระตุนจากภายนอกเปนหลัก เชน ผูจัดหาสินคา ลูกคา และคูแขง   

กระนั้นในกลุมประเทศกําลังพัฒนาเองก็มีความแตกตางกันมากยิ่งขึ้น สําหรับประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ (เชน จีน บราซิล 
อินเดีย) ที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรกวาที่อื่นๆ ไดเริ่มเก็บเกี่ยวดอกผลจากการลงทุนยาวนานนับทศวรรษในภาค
การศึกษา โครงสรางมูลฐานสําหรับการวิจัย และศักยภาพในการผลิตของตน ประเทศเหลานี้ซึ่งไดรับการขนานนามใน
บทความทางวิชาการในระยะหลังๆ วา “ประเทศกําลังพัฒนาที่มีนวัตกรรมที่เขมแข็ง” หรือ IDC (Morel และคณะ, 2005, p. 
401) ไดลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากกวาประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ อีกทั้งภาคเอกชนเขามามีสวนรวมอยางแข็งขัน และมีการ
ประสานความรวมมือระหวางสถาบันของรัฐหรือบริษัทเอกชนกับหนวยงานดานนวัตกรรมในประเทศพัฒนาแลวอยางตอเนื่อง
มากกวา  

การปรับเปลี่ยนระบอบสิทธิบัตรเปนระบบนวัตกรรมแบบอื่นนั้นไมใชงานงายๆ ประเด็นสําคัญที่ประเทศ IDC ตองนํามา
พิจารณานั้นอาจตางจากประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีนอยกวาก็จริง แตก็ไมควรเนนความสําคัญขอแตกตางนี้มาก
จนเกินไป เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศ IDC เองลวนออนไหวเปราะบางตอกลยุทธดานสิทธิบัตรของบรรดา
บริษัทยักษใหญจากประเทศที่พัฒนาแลวพอๆ กัน และอีกทางหนึ่งนั้น ประชากรสวนใหญในประเทศเหลานี้ลวนยากจน และ
ตางตองแบกรับภาระคาใชจายอันเกิดจากระบอบสิทธิบัตรที่เขมงวดในแงของการถูกจํากัดโอกาสเขาถึงสินคาจําเปน เชน ยา
รักษาโรค และเคมีภัณฑเพื่อการเกษตร เปนตน  

คําถามสําคัญคือ จะวางกรอบระบอบสิทธิบัตรเชนไรในประเทศที่เสนทางการสรางสรรคนวัตกรรมนั้นมุงเนนที่การปรับเปลี่ยน
ทางเทคนิคเพียงเล็กนอยหรือในระดับที่ไมสลักสําคัญ เมื่อพิจารณาในเบื้องตน นวัตกรรมในลักษณะนี้อาจถือวาอยูนอกระบบ
สิทธิบัตร และตองใชมาตรการในรูปแบบอื่นเพื่อชวยสงเสริมแทน (เชน ผลิตภัณฑอรรถประโยชน) ทวามีขอโตแยงวา ระบอบ
สิทธิบัตรที่กําหนดเกณฑขั้นตอนการประดิษฐในระดับต่ําอาจนํามาใชประโยชนในประเทศกําลังพัฒนาที่มีแนวทางการ
สรางสรรคนวัตกรรมที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสิ่งประดิษฐเพียงเล็กนอยเปนหลักได เนื่องจากสิทธิบัตรอาจชวยสงเสริม
การสรางสรรคนวัตกรรมเล็กๆ นอยๆ ของบรรดาบริษัทภายในประเทศได เมื่อมองจากมุมนี้ การเปดโอกาสใหสามารถขึ้น
ทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐที่เล็กนอยไดนั้นอาจชวยสนับสนุนใหบริษัทเหลานี้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูใหกาวหนาขึ้น 

แตการนําหลักเกณฑขั้นตอนการประดิษฐมาใชแบบเหวี่ยงแหในลักษณะนี้อาจสงผลลบได กลาวคือ ทางหนึ่งนั้นบริษัทใหญๆ 
ที่มีทีมนักกฎหมายสิทธิบัตรผูมีประสบการณมักเปนฝายที่เตรียมพรอมสําหรับการแสวงประโยชนจากระบอบสิทธิบัตรที่
กําหนดเกณฑคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรไวตํ่าไดดีกวาบริษัทในประเทศทั้งในดานการเงินและวิชาการ อีกทั้งยังเปนปจจัยเสี่ยงที่
จะทําใหการสรางสรรคนวัตกรรมและการแขงขันนั้นถูกกีดขวางมากกวาจะไดรับการสงเสริม นอกจากนี้ประชาชนจะกลายเปน
ผูที่ตองแบกรับภาระคาใชจายสินคาในราคาผูกขาดเพื่อเขาถึงองคความรูและผลิตภัณฑที่ควรจะเปนสมบัติสาธารณะ      

อีกทางหนึ่งนั้นตนทุนของการขอรับโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสิทธิในสิทธบิัตรนั้นสูงเกินไปสําหรับนักลงทุนในประเทศสวน
ใหญซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ทั้งนี้บรรดา SME เหลานี้อาจเลือกที่จะขอรับความคุมครองดวย
สิทธิบัตร แตขณะเดียวกันก็ทําใหตองแบกรับภาระคาใชจายในการขอจดสิทธิบัตรรวมถึงการขึ้นทะเบียนและดํารงสิทธิเอาไว 
หากมีการฟองรองเกิดขึ้น (ไมวาจะเปนการฟองฝายที่ละเมิดสิทธิบัตรหรือเพื่อปกปองตัวเองจากขอกลาวหา) ก็ไมไดมี
หลักประกันวาจะไดรับชัยชนะในศาลแนนอน และคาเสียหายที่ถูกคูกรณีฟองรองนั้นอาจสูง อีกทั้งคาใชจายในการดําเนินคดี
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อาจแพงเกินกําลัง ตัวอยางเชน จากรายงานผลกระทบจากสิทธิบัตรตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสหราชอาณาจักร
พบวา “การใชสิทธิบัตรเปนเครื่องมือสรางและปกปองกรรมสิทธิ์ในองคความรูนั้นไมใชวิธีที่บริษัทตางๆ ตองการเลือกใช” 
แมวาจะมีการเนนย้ําความสําคัญของสิทธิบัตรทั้งในเอกสารวิชาการทางเศรษฐศาสตรและในการอภิปรายนโยบาย แตความ
ไดเปรียบในแงของความลับทางการคาและเวลาที่ใชในการผลิตสินคาดูจะเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งกวาโดยเฉพาะกับบริษัทเลก็ๆ
...โดยหลักการแลวสิทธิบัตรอาจนํามาใชเปนขอมูลสําหรับบริษัทที่ตองการเฝาติดตาม และ/หรือ เลียนแบบพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของคูแขงของตน ทวาประโยชนในขอนี้ดูเหมือนจะไมไดสลักสําคัญเปนพิเศษแตอยางใด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับบรรดา SME (Hughes and Mina, 2010)     

ปญหาที่เกิดจากการอนุมัติสิทธิบัตรแกการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสิ่งประดิษฐเพียงเล็กนอยนั้นสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญ
ตอเภสัชภัณฑที่จําเปนสําหรับใชปกปองสาธารณสุข สิทธิบัตรเภสัชภัณฑและกรรมวิธีนั้นอาจถูกนํามาใชเพื่อขัดขวางไมใหยา
ช่ือสามัญเขามาแขงขันในตลาด ซึ่งการแขงขันนี้จะทําใหยามีราคาถูกลงและชวยขยายโอกาสเขาถึงยาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
ประชากรยากไร ปญหาในทํานองเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นกับกรณีที่สิทธิบัตรหมดอายุแลวและยากลายเปนสมบัติสาธารณะแลวได
เชนกัน ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรแกสารที่เปนที่รูจักอยูกอนแลว (เชน สูตร การใช หรือรูปผลึกใหม ฯลฯ) มักถูกนํามาใช
เปนกลยุทธเพื่อกีดกันคูแขงขันจากตลาด5  

ขณะที่สารเคมีที่พัฒนาขึ้นใหมมีจํานวนลดลงอยางมากในชวง 15 ปที่ผานมา (ดูรูปที่ 1) แตจํานวนสิทธิบัตรที่อนุมัติแกการ
ปรับเปลี่ยนสูตรเคมีหรือรูปแบบเภสัชภัณฑที่มีอยูกอนแลวอยางงายๆ (เชน โพลิมอรฟ สูตรผสม รูปแบบการใชใหม ไอโซเมอร 
ฯลฯ) กลับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตละปมีสิทธิบัตรนับพันที่ไดรับอนุมัติโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กนอยในลักษณะนี้ ซึ่ง
นับเปนการประดิษฐที่งายดายเกินไปสําหรับบุคคลากรที่มีทักษะและความรูความชํานาญในดานการวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ  

รูปท่ี 1 

                                                            

5 ยกตัวอยางเชน ในประเทศอารเจนตินา อุรุกวัย และประเทศอื่นๆ สิทธิบัตรที่อนุมัติแกกรรมวิธีการผลิตยาตานมะเร็งโดซีแทกเซลในรูปแบบไตรไฮ

เดรตนั้นถูกนํามาใชเพื่อกีดกันยาดังกลาวในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมมีสิทธิบัตรคุมครอง สวนสิทธิบัตรยาไดดาโนซีนในรูปแบบเม็ดชนิดปลดปลอยสารออก

ฤทธิ์ชานั้นถูกนํามาใชเพื่อขัดขวางการจําหนายยาตัวเดียวกันในรูปแบบที่ไมมีสิทธิบัตรคุมครองในประเทศอารเจนตินา (Levis, 2010) 
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สารเคมีตัวใหมสําหรับการใชงานดานเภสัชกรรม
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ที่มาขอมูล: สํานักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (US FDA) 

จากรูปที่ 1 จะพบวา แนวโนมการพัฒนาสารเคมีตัวใหมสําหรับการใชงานในดานเภสัชกรรมนั้นใหภาพที่นาวิตก จํานวนสารที่
พัฒนาขึ้นในแตละปนั้นลดลงอยางมากนับแตป พ.ศ. 2533 ทําใหตนทุนคาใชจายในการพัฒนายาใหมโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 

ยิ่งไปกวานั้น สารเคมีตัวใหมสวนใหญไมไดมีคุณสมบัติดานการรักษาอยางแทจริง เพียงแตใหผลการรักษาไมตางจากยาที่มี
จําหนายในทองตลาดอยูแลว (ศูนยประเมินและวิจัยยา, 2005; Spector, 2005) จํานวนที่ลดลงนี้นาประหลาดใจดวยสามเหตุผล
หลักๆ กลาวคือ ประการแรก นับแตชวงทศวรรษป พ.ศ. 2523 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งนับแตมีการปฏิบัติตามความตกลง
วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (ความตกลงทริปส) ในประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา6โดยสมบูรณ
นั้น การใหความคุมครองดวยสิทธิบัตรเปดโอกาสใหบริษัทตางๆ กอบโกยรายไดจากทั่วโลกโดยอาศัยการบังคับสิทธิบัตรอยาง
เขมงวดยิ่งขึ้นและยาวนานขึ้นในบางกรณี7 รวมถึงการผูกขาดขอมูลยา8 ประการที่สอง มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหมๆ เชน จีโนมิกส โปรตีโอมิกส เคมีเช่ือมโยง เปนตน ที่ชวยใหมีการคนพบยารวดเร็วขึ้น สวนวิธีการคัดกรองสาร
จํานวนมากเพื่อคนหาสารที่นาจะมีศักยภาพในการพัฒนาเปนยาใหมนั้นถูกแทนที่ดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนําไปสูการ

                                                            

6 มีการกําหนดระยะเปลี่ยนผานไวสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ประเทศที่มีการเปลี่ยนผานของระบบเศรษฐกิจ และประเทศที่พัฒนานอยที่สุด 

สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ไมเคยมีบทบัญญัติในการใหความคุมครองดวยสิทธิบัตรแกเภสัชภัณฑนั้นสามารถเลื่อนเวลาในการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดนี้ไปไดจนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ทวามีเพียงไมกี่ประเทศเทานั้นที่ใชประโยชนจากเงื่อนไขขอนี้อยางเต็มประสิทธิภาพ 

7 ความตกลงทริปสกําหนดระยะความคุมครองขั้นต่ําไว 20 ป ทําใหหลายๆ ประเทศ (รวมถึงสหรัฐฯ และแคนาดา) ตองปรับเปลี่ยนกฎหมายของตน 

8 ในบริบทของขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ผลพวงจากขอกําหนดเพื่อเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) หรือขอเรียกรองของรัฐบาล

สหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป ทําใหหลายๆ ประเทศตองปฏิบัติตามระบบกฎหมายเฉพาะเพื่ออนุมัติสิทธิผูกขาดในขอมูลการทดลองที่จําเปนสําหรับ

การขอขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑที่ประกอบดวยสารเคมีตัวใหม ทวาความตกลงทริปสไมไดกําหนดใหตองอนุมัติสิทธผิูกขาดดังกลาวไว เพียงแตระบุให

มีการใหความคุมครองแกขอมูลการทดลองเพื่อปองกันการแขงขันอยางไมเปนธรรม   
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ออกแบบตัวยาดวยหลักเหตุผล ประการที่สาม อุตสาหกรรมยากลายเปนหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ทํากําไรสูงสุด เพียงรั้งลําดับที่สี่
รองจากอุตสาหกรรมเหมืองแร นํามันดิบ และการธนาคารพาณิชย (คณะกรรมาธิการดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
นวัตกรรม และสาธารณสุข, 2006) ยิ่งไปกวานั้น มีปริมาณเงินทุนที่จัดสรรสําหรับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนับแต
ทศวรรษที่ผานมา ดังนั้นจํานวนนวัตกรรมที่ลดลงนี้อาจเปนตัวบงช้ีถึงวิกฤตปญหาในแมแบบการพัฒนายาที่บรรษัทยายักษใหญ
ใชกันอยูในเวลานี้ เนื่องจาก “จํานวนผลิตภัณฑใหมๆ ไมเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับการใชทรัพยากรโดยรวมกลับเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มาก” (Charles River Associates, 2004) บริษัทใหญๆ ยิ่งประสบความยากลําบากขึ้นเรื่อยๆ ในการรักษาระดับความตอเนื่องใน
การผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ที่สามารถทําตลาดไดปอนเขาสูตลาด บริษัทเหลาตองนี้พ่ึงพาความกาวหนาของบริษัท
เทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็กเปนหลักในการคิดคนและผลิตยาตัวใหม ขณะที่การวิจัยทางคลินิกจํานวนมากดําเนินการโดย
องคกรหรือบริษัทรับจางทําวิจัยตามสัญญาที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน และการวิจัยดานชีวการแพทยบางสวนนั้นดําเนินการภายใต
ขอตกลงความรวมมือโดยใชแมแบบ “เปดใหเขาถึงโดยเสรี (open access)” ทําใหแบบจําลองคอมพิวเตอรที่ประมวลขอมูลทาง
พันธุกรรมกลายเปนสวนที่ยิ่งทวีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ (Maurer, Rai, Sali, 2004)  

สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยนั้น (ซึ่งมักนิยามวาเปนการขอจดสิทธิบัตร 
‘แบบตอเนื่องไมมีวันสิ้นสุด’ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยหรือ Evergreening9) อาจถูกนํามาใชเพื่อกีดกันไมใหยาช่ือ
สามัญเขามาแขงขันในตลาดซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงยาราคาถูกได ทั้งยังอาจเปนอุปสรรคสําคัญในอันที่จะ
ปฏิบัติตามสิทธิเพื่อสุขภาพดังที่กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights) ตลอดจนรัฐธรรมนูญของหลายๆ ประเทศใหการรับรอง เหตุผลในขอนี้ก็คือ 
สิทธิบัตรที่ไดรับ (รวมถึงที่เกี่ยวกับยาที่มีวางจําหนายแพรหลายอยูแลว) มักถูกนํามาใชเปนกลยุทธเพื่อขัดขวางยาชื่อสามัญ
ไมใหเขามาแขงขันในตลาด อันสงผลใหมียาราคาถูกวางจําหนายในตลาดลาชาออกไป ปญหานี้สงผลกระทบตอทั้งประเทศที่
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาไมตางกัน ดังเห็นไดจากตัวอยางจากขอซักถามโดยคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งทําใหพบวา บริษัทยา
ตนฉบับไดวางแผนและใชแผนกลยุทธตางๆ นานา (สารพัดเครื่องมือและวิธีการ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยืดเวลาเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากยาของตนใหไดยาวนานไมมีวันสิ้นสุด แมวาความลาชาในการวางจําหนายยาชื่อสามัญในตลาดนั้นอาจจะเกิด
จากสาเหตุอื่น แตการใชกลยุทธเหลานี้จนประสบผลอาจสงผลเปนความลาชาหรืออุปสรรคขัดขวางการวางจําหนายยาชื่อสามัญ
ในตลาด กลยุทธที่พบไดแก การยื่นขอจดสิทธิบัตรมากถึง 1,300 ฉบับในทั่วภูมิภาคยุโรปสําหรับยาเพียงรายการเดียว (เรียกวา 
“การจดสิทธิบัตรแบบกลุม”) ขอพิพาทกับบริษัทยาชื่อสามัญอันนําไปสูการฟองรองดําเนินคดีสิทธิบัตรถึงเกือบ 700 คดี รวมถึง
การทําขอตกลงในคดีความกับบริษัทยาชื่อสามัญอันอาจสงผลใหยาช่ือสามัญวางจําหนายในตลาดไดลาชาออกไป ตลอดจนการ
เขาแทรกแซงการดําเนินงานของรัฐเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยาชื่อสามัญ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความลาชาในการวางจําหนายยา
ช่ือสามัญในตลาดนั้นอาจสงผลกระทบสําคัญตองบประมาณดานสาธารณสุขของประเทศ และในที่สุดแลวผูที่ตองรับกรรมคือ
ผูบริโภค คณะกรรมาธิการยุโรปไดประเมิณมูลคาความเสียหายอันเกิดจากความลาชาดังกลาวนี้ซึ่งเปนผลพวงจากการใชระบบ
สิทธิบัตรในทางที่ผิดไวที่ราวๆ สามพันลานเหรียญยูโร (คณะกรรมาธิการยุโรป, 2009) นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยัง
พบวาในยาจํานวนทั้งหมด 219 รายการนั้น     

                                                            

9 การขอจดสิทธิบัตร ‘แบบตอเนื่องไมมีวันสิ้นสุด’ นั้นมักอาศัยอนุพันธหรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มีอยูกอนแลวเพียงเล็กนอย (เชน สูตร 

รูปแบบการใช โพลิมอรฟ เกลือ ฯลฯ) เพื่อหวังยืดอายุสิทธบัิตรสารออกฤทธิ์สําคัญในทางออม 
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“...มีการอนุมัติสิทธิบัตรหรือมีคําขอจดสิทธิบัตรที่รออนุมัติ (ดังระบุในขางตน) ถึงเกือบ 
40,000 ฉบับ...ในจํานวนนี้ รอยละ 87 ทางบริษัทผูขอจดระบุไววาเปนสิทธิบัตรลําดับที่สอง 
(secondary patent) ทําใหมีสัดสวนระหวางสิทธิบัตรลําดับแรก (primary patent) ตอลําดับที่
สองเทากับ 1 ตอ 7 ในกลุมคําขอจดที่รออนุมัตินั้น รอยละ 93 ระบุไววาเปนสิทธิบัตรลําดับที่
สอง (ทําใหมีสัดสวนระหวางสิทธิบัตรลําดับแรกตอลําดับที่สองเทากับ 1 ตอ 13) ในขณะที่
รอยละ 84 ของสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัตินั้นระบุไววาเปนสิทธิบัตรลําดับที่สอง (ทําใหมี
สัดสวนระหวางสิทธิบัตรลําดับแรกตอลําดับที่สองเทากับ 1 ตอ 5)” (คณะกรรมาธิการยุโรป, 
2009)10   

ขอสรุปสําคัญจากบทวิเคราะหนี้คือ ยุทธศาสตรดานสิทธิบัตรที่ใชกันอยูในปจจุบันโดยอุตสาหกรรมยาอาจสงผลลบโดยตรงตอ
การเขาถึงยา เพราะสิทธิบัตรที่อนุมัติแกการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงคุณสมบัติผลิตภัณฑที่มีอยูแลวเพียงเล็กนอยนั้นอาจถูก
นํามาใชเปนเครื่องกีดขวางการแขงขันในตลาดของยาชื่อสามัญที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมักมีราคาถูกกวาและชวยใหประชาชนมีโอกาส
เขาถึงยาไดงายกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางกรณี การอนุมัติสิทธิบัตรในลักษณะดังกลาวอาจบังคับใหรัฐบาลจําตองประกาศใช
มาตรการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory License) เมื่อพบวาผูทรงสิทธิต้ังราคายาไวสูงเกินควร และ/หรือปฏิเสธการ
อนุญาตใหใชสิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary License) บนเงื่อนไขทางการคาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวา
ประชาชนของตนจะสามารถเขาถึงยาได แมวามาตรการบังคับใชสิทธฯิ หรือการใชสิทธิโดยรัฐจะชอบธรรมภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ แตการใชบังคับมาตรการนี้มักตองเผชิญกับการตอตานอยางหนักหนวงจากรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลว 
รวมถึงการตอบโตจากอุตสาหกรรมยา คําถามที่ตามมาในกรณีนี้คือ การอนุมัติสิทธิบัตรนั้นสมเหตุสมผลตั้งแตแรกแลวหรือไม 
และรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงคาใชจายตางๆ (รวมถึงทางการเมือง) ที่พวงมากับการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ หากรัฐ
สามารถบังคับใชมาตรฐานการตรวจสอบคําขอจดสิทธิบัตรอยางเขมงวดจริงจังมากกวานี้ไดหรือไม   

2 การแพรหลายของสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ 

การศึกษาวิจัยในประเทศอารเจนตินา บราซิล โคลอมเบีย อินเดีย และแอฟริกาใตเปดเผยใหเห็นความแตกตางอยางมีนัยยะ
สําคัญในขนาดเศรษฐกิจ ระบบและนโยบายดานนวัตกรรม และโดยเฉพาะระบบและขอบเขตบริการดานสาธารณสุข ทวา
ประเทศเหลานี้มีความตองการหนึ่งที่เหมือนกันคือ หลักประกันการเขาถึงยารักษาโรคสําหรับประชาชนของตนโดยเฉพาะใน
กลุมยากจน จากการที่สิทธิบัตรเปดโอกาสใหผูทรงสิทธิสามารถสกัดกั้นคูแขงขันไดนั้น ทําใหเห็นวาการที่มีสิทธิบัตรแพร
จํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยอมหมายถึงสินคามีราคาสูงกวาราคาที่จําหนายภายใตเงื่อนไขที่ตลาดมีการแขงขัน ดวยเหตุนี้
สิทธิบัตรยายิ่งมีจํานวนมากและครอบคลุมกวางเกินไป จะยิ่งทําใหประชากรยากไรถูกจํากัดโอกาสเขาถึงยามากขึ้นไปดวย 

ในประเทศอารเจนตินามีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเภสัชภัณฑในระหวางป พ.ศ. 2543-2550 ถึง 951 ฉบับ และ 278 ฉบับใน
ประเทศบราซิลในระหวางป พ.ศ. 2546-2551 ในประเทศโคลอมเบียมีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ 439 ฉบับในระหวาง
ป พ.ศ. 2547-2551 และ 2,347 ฉบับในประเทศอินเดียในระหวางป พ.ศ. 2548-2551 สวนในประเทศแอฟริกาใตมีการขึ้น
ทะเบียนสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ 2,442 ฉบับในป พ.ศ. 2551 แมระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยในแตละประเทศจะไมเทากัน และ
ขอมูลที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดนั้นจะมีจํากัดก็ตาม แตจากการวิเคราะหขอมูลเหลานี้และจากการศึกษาระบอบ

                                                            

10 รอยละ 57 ของคําขอจดสิทธิบัตรลําดับที่สองเปนคําขอจดสูตรยา 
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สิทธิบัตรแหงชาติที่สิทธิบัตรเหลานี้ไดรับอนุมัติทําใหไดขอสรุปที่นาสนใจบางประการ ขอพึงสังเกตคือ ขณะที่ประเทศ
อารเจนตินา บราซิล โคลอมเบีย และอินเดียอนุมัติสิทธิบัตรโดยใชการตรวจสอบเนื้อหาสาระคําขอจดกอนการขึ้นทะเบียน แต
ประเทศแอฟริกาใตกลับอนุมัติสิทธิบัตรโดยไมมีการตรวจสอบใหทราบชัดกอนวาคําขอจดเหลานั้นมีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตร
ตามขอกําหนดหรือไมแตอยางใด จึงสามารถอธิบายไดวาเหตุใดประเทศแอฟริกาใตจึงมีสิทธิบัตรที่ไดขึ้นทะเบียนเปนจํานวน
มากมหาศาลภายในระยะเวลาแคหนึ่งป   

หากวัดจากจํานวนเฉลี่ยของสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัติในแตละป และใชขอสมมติฐานที่วาบริษัทยานาจะขอจดสิทธิบัตรยาตัว
เดียวกันในทุกๆ ประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยนี้ จะพบวาประเทศบราซิลดูเหมือนจะบังคับใชขอกําหนดในการตรวจประเมิน
คุณสมบัติสิ่งประดิษฐวามีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือไมอยางเขมงวดที่สุด รองลงมาคือประเทศโคลอมเบียและอารเจนตินา 
สําหรับกรณีของประเทศบราซิลอาจอธิบายไดในระดับหนึ่งวาเปนผลจากปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานที่กํากับดูแลดานสุขภาพ 
(สํานักงานกํากับดูแลดานสุขภาพ หรือ ANVISA) ในการตรวจประเมินคําขอจดสิทธิบัตรเภสัชภัณฑตางๆ11 ตามมาตรา 229(c) 
แหงกฎหมายเลขที่ 9.279/96 สวนประเทศอินเดียนั้นมีจํานวนสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัติโดยเฉลี่ยในแตละปสูงสุด ซึ่งอาจเปนผล
จากการที่อินเดียเพิ่งเริ่มอนุมัติสิทธิบัตรแกเภสัชภัณฑในป พ.ศ. 2548 เนื่องดวยอินเดียไดใชประโยชนจากระยะเปลี่ยนผานที่
บัญญัติไวในมาตรา 70.8 ของความตกลงทริปสที่อนุญาตใหยืดระยะการอนุมัติสิทธิบัตรแกเภสัชภัณฑไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 254812 อยางเต็มประสิทธิภาพตางจากประเทศอื่นๆ ในการศึกษาวิจัยนี้ ขออธบิายเพิ่มเติมในกรณีของประเทศอินเดียคือ ใน
จํานวนสิทธิบัตรที่ขอจดและไดรับอนุมัตินั้นมีจํานวนไมนอยที่เปนของบริษัทยาภายในประเทศ ดังจะอธิบายตอไปนี้  

แมจะมีขอโตแยงวาการเริ่มใชบังคับหรือการยกระดับการบังคับใชสิทธิบัตรใหเขมงวดขึ้นนั้นจะสงผลดีตอการสรางสรรค
นวัตกรรมภายในประเทศสําหรับประเทศกําลังพัฒนา แตจํานวนสิทธิบัตรที่อนุมัติแกบริษัทหรือบุคคลภายในประเทศในดาน
เภสัชกรรมในกลุมประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยนี้ยังมีอยูนอย ยกเวนประเทศอินเดีย ในประเทศทั้งหมดที่ทําการศึกษาวิจัยนี้ 
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑเกือบทั้งหมดตกเปนของบริษัทตางชาติ ไดแก ประเทศสหรัฐฯ และบางประเทศในภูมิภาคยุโรป รูปที่ 2 
แสดงใหเห็นภาพของประเทศตนกําเนิดของสิทธิบัตรที่ไดขึ้นทะเบียนในประเทศบราซิล ซึ่งจากการศึกษาพบกรณีคลายๆ กันนี้
ในประเทศอื่นดวยเชนกัน (ยกเวนประเทศอินเดีย) 

รูปท่ี 2 สิทธิบัตรสาขาเภสัชกรรมท่ีไดขึ้นทะเบียนในประเทศบราซิลในระหวางป พ.ศ. 2546-2551 แยกตามประเทศตนกําเนิด
ของผูทรงสิทธิ 

                                                            

11 ANVISA บังคับใชขอกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรอยางเขมงวดกวาสํานักสิทธิบัตรบราซิล (INPI) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในกรณีที่เปนขอบงใชที่สองและโพลิมอรฟ ทวาจากการศึกษาฉบับนี้พบวา มีสิทธิบัตรเภสัชภัณฑรอยละ 6 ที่ INPI อนุมัติโดยไมไดรับการตรวจ

วิเคราะหโดย ANVISA กรณีนี้ทําใหเกิดขอวิตกกังวลวาคําขอจดสิทธิบัตรเภสัชภัณฑทุกฉบับไดผานการวิเคราะหโดยทั้งสองหนวยงานจริงๆ หรือไม    

12 กลไกที่เปนที่รูจักกันในนาม “กลองไปรษณีย” ซ่ึงบัญญัติขึ้นภายใตมาตรา 70.8 ของความตกลงทริปสนั้นกําหนดใหคําขอจดสิทธิบัตรที่ยื่น

หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เปนตนไปจะไดรับการตรวจประเมินหลังจากสิ้นสุดระยะเปลี่ยนผานแลวเทานั้น 
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จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุมัติสิทธิบัตรแกนักประดิษฐภายในประเทศในประเทศบราซิลซึ่งมีโครงสรางมูลฐานดานการ
วิจัยและพัฒนาที่มั่นคงและมีขนาดใหญนั้นใหผลลัพธที่คอนขางนาประหลาดใจ เพราะพบวามีสิทธิบัตรเพียงฉบับเดียวจาก
จํานวนทั้งหมด 287 ฉบับที่ระบุวาเปนของผูผลิตในประเทศบราซิล สวนประเทศอารเจนตินานั้นพบวามีสิทธิบัตรเพียง 15 ฉบับ
จากทั้งหมด 951 ฉบับที่ขึ้นทะเบียนในระหวางป พ.ศ. 2543-2550 ที่เปนของผูผลิตในประเทศ (8 บริษัท 1 สถาบันวิจัย และ 
บุคคลทั่วไป 5 ราย) ในประเทศโคลอมเบียมีสิทธบิัตรในสาขาเภสัชกรรมเพียง 2 ฉบับที่อนุมัติแกผูผลิตในประเทศในชวงเวลาที่
ทําการศึกษาวิจัยฉบับนี้ (ซึ่งเปนสิทธิบัตรแกสารปรุงแตงยา ไมใชสารออกฤทธิ์สําคัญ) ในประเทศแอฟริกาใตพบวาในป พ.ศ. 
2551 มีสิทธิบัตรทั้งหมด 10 ฉบับที่ขอจดโดยบริษัท สถาบันวิจัย และบุคคลทั่วไปในประเทศ 

ดังที่กลาวในขางตน กรณีของประเทศอินเดียซึ่งกลายเปนผูผลิตและสงออกสารออกฤทธิ์ทางยาและยารักษาโรครายใหญของ
โลกนั้นมีความแตกตางอยางมาก จากตารางที่ 1 จะพบวาสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัติสวนใหญเปนของบริษัทในประเทศ13 อันที่จริง
เห็นไดชัดวาประเทศที่ไดรับอนุมัติสิทธิบัตรรายใหญที่สุดในอินเดียก็คือตัวประเทศอินเดียเอง แมวาจะมีการวิจัยและพัฒนา
สารเคมีตัวใหมเพิ่มขึ้นอยางมาก แตสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัติสวนใหญกลับเปนสิทธิบัตรที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียง
เล็กนอย ทั้งนี้ไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรอินเดียในป พ.ศ. 2548 เพื่อบรรจุมาตราพิเศษ (หนึ่งในนั้นคือมาตรา 
3(d)) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงการขอจดสิทธิบัตรแบบตอเนื่องไมมีวันสิ้นสุดโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียง

                                                            

13 บริษัทเหลานี้บางแหงไดถูกควบกิจการโดยบรรษัทยาตางชาติเมื่อไมนานมานี้ 
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เล็กนอย ทวามาตรานี้ไมไดนํามาบังคับใชเพื่อหามมิใหมีการอนุมัติสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐในลักษณะดังกลาวโดยสิ้นเชิงแต
อยางใด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

จากการศึกษาวิจัยลาสุดโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ระบุวา 

“มีคําขอจดสิทธิบัตรจํานวนหนึ่งสําหรับรูปแบบโพลีเมอรของสารที่เปนที่รูจักอยูแลวไดรับ
อนุมัติทั้งๆ ที่ไมมีขอมูลใดในคําขอจดที่สามารถแสดงใหเห็นไดวาสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น...และที่นาวิตกไปกวานั้นคือ กรณีนี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาคําขอจดสิทธิบัตร
เหลานี้ไมเพียงแตเห็นไดชัดวาตองถูกจัดในหมวดขอยกเวนในกฎหมายสิทธิบัติอินเดียเทานั้น 
แตยังถือเปนสิ่งประดิษฐที่ขาดความใหมอยางแทจริงหรือไมมีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น
แมแตในประเทศที่กําหนดคุณสมบัติขอรับสิทธบิัตรไวอยางเสรีและเปดกวางกวาประเทศ
อินเดียดวยซ้ําไป (Chaudhuri และคณะ, 2010, p. 131)”  

จากการศึกษาของ UNDP พบกรณีคําขอจดสิทธิบัตรที่จะไมมีทางไดรับอนุมัติภายใต ‘เกณฑคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรที่ผอน
ปรนมากกวา’ ในประเทศสหรัฐฯ แตกลับไดรับอนุมัติในประเทศอินเดีย ทั้งๆ ที่มีกฎหมายที่มุงปองกันมิใหมีการขอจด
สิทธิบัตรโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยกําหนดไวชัดเจน (Chaudhuri และคณะ, 2010, p. 133) 

ตารางที่ 1 ประเทศตนกําเนิดของผูทรงสิทธิบัตรในอินเดียในระหวางป พ.ศ. 2548-2551 

ประเทศตนกําเนิดของผูทรงสิทธิบัตร จํานวนสิทธิบัตร 

อินเดีย 588 

สหรัฐฯ 455 

เยอรมัน 238 

สวิตเซอรแลนด 184 

ญี่ปุน 132 

สหราชอาณาจักร 125 

ฝรั่งเศส 100 

สวีเดน 74 

เนเธอรแลนด 46 

เดนมารก 42 
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เบลเยี่ยม 33 

อิตาลี 30 

สเปน 21 

สาธารณรัฐเกาหลี 20 

อิสราเอล 16 

จีน 14 

อารเจนตินา 2 

บราซิล 2 

คิวบา 2 

ไมมีขอมูล 164 

  

จากขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ไดรับการอนุมัติในหาประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยฉบับนี้ยังแสดงใหเห็นวา จํานวนสิ่งประดิษฐที่ได
ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรที่มีประโยชนทางการรักษาสําหรับโรคที่พบมากในประเทศกําลังพัฒนานั้นมีอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ผลิตภัณฑติดสิทธิบัตรเหลานี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดประเทศที่พัฒนาแลวเปนหลัก ตารางที่ 2 
แสดงใหเห็นประเภทของสารที่ไดรับอนุมัติสิทธิบัตรในทั้งหาประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยโดยแบงตามลักษณะเฉพาะทางการ
รักษา 

ตารางนี้เปนเพียงขอมูลคราวๆ เพราะมีหลายกรณีที่ไมสามารถระบุวัตถุประสงคการใชงานของสิ่งประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได 

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีท่ีไดรับสิทธิบัตรในหาประเทศโดยแบงตามลักษณะเฉพาะทางการรักษา14 

ลักษณะเฉพาะทางการรักษา จํานวนสิทธิบัตร 

A-ทางเดินอาหารและกระบวนการเผาผลาญอาหาร (Alimentary tract and metabolism)  589 

B-เลือดและอวัยวะกอกําเนิดเลือด (Blood and blood forming organs)  146 

                                                            

14 การจัดกลุมยาในตารางนี้ยึดตามระบบจําแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตรขององคการอนามัยโลก (World Health 

Organization Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) ดูที่ http://www.who.int/classifications/atcddd/en/ 
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C-ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) 381 

D-โรคผิวหนัง (Dermatology)  138 

G-ระบบสืบพันธุ-ทางเดินปสสาวะและฮอรโมนเพศ (Genito-urinary system and sex hormones) 168 

H-ฮอรโมนทดแทนแบบออกฤทธิ์ทั่วรางกาย ไมรวมฮอรโมนเพศและอินซูลิน (Systemic hormonal 

preparations, excluding sex hormones and insulins) 

58 

J-ยาตานการติดเชื้อที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย (Anti-infectives for systemic use) 707 

L-สารตานมะเร็งและสารปรับภูมิคุมกัน (Antineoplastic and immunomodulating agents) 785 

M-ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก (Muscle-skeletal system) 233 

N-ระบบประสาท (Nervous system) 823 

P-สารตานปรสิต สารฆาแมลง และสารไลแมลง (Antiparasitic products, insecticides and 

repellents) 

56 

R-ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 222 

S-อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organs) 58 

V-อื่นๆ (Various) 43 

L01-สารตานมะเร็ง (Anti-neoplastic) 1 

 

ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวามีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีสําหรับใชรักษาโรคที่สงผลกระทบตอประเทศ
กําลังพัฒนาอยางรุนแรงอยูเปนจํานวนนอย โดยที่สิทธิบัตรนั้นกระจุกตัวอยูในกลุมผลิตภัณฑสําหรับระบบประสาท สารตาน
มะเร็งและปรับภูมิคุมกัน ยาตานการติดเชื้อที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย15 และผลิตภัณฑสําหรับระบบทางเดินอาหารและกระบวนการ
เผาผลาญอาหารเปนหลัก การวิจัยและพัฒนาสําหรับ ‘โรคของคนยากจน’ ที่ยังมีไมมากพอน้ันกลายเปนขอวิตกกังวลสําคัญและ
เปนหนึ่งในปจจัยหลักที่นําไปสูการจัดตั้งยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการสากลวาดวยการสาธารณสุข นวัตกรรม และทรัพยสิน

                                                            

15 ยาในกลุมนี้รวมถึงยาตานเช้ือแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย (ยาตานเชื้อราที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย ยาตานเช้ือวัณโรค ยาตานไวรัส เซรุมคุมกัน 

วัคซีนอิมมูโนโกลบูลิน และวัคซีนตางๆ)  
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ทางปญญาขององคการอนามัยโลก (GSPOA)16 ซึ่งหลายๆ ประเทศที่อยูในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ไดเขาไปมีบทบาทสําคัญ 
(Velasquez, 2011)    

จากการศึกษาแนวโนมของการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในหาประเทศชวยยืนยันวามีการจดสิทธิบัตรโดยอาศัยการปรับเปลี่ยน
คุณสมบัติเพียงเล็กนอยอยางแพรหลาย และในหลายๆ กรณีเปนสิทธิบัตรที่มีคุณสมบัตินากังขาวามีขั้นตอนการประดิษฐที่
สูงขึ้นอยางแทจริงหรือไม ขอนี้เห็นไดชัดในกรณีของประเทศอินเดียที่แมวาจะกําหนดขอยกเวนสิ่งประดิษฐที่ไมมีคุณสมบัติ
ขอรับสิทธิบัตรไวในมาตรา 3 ของกฎหมายสิทธิบัตรแลวก็ตาม แตยังพบวามีการอนุมัติสิทธิบัตรแกขอถือสิทธิที่ไมนาจะมี
คุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรเปนจํานวนมาก โดยสามารถระบุจํานวนไดทั้งสิ้น 688 ฉบับ รวมถึงขอถือสิทธิจากองคประกอบ (414 
ฉบับ) และสูตร (137 ฉบับ) ซึ่งในความเปนจริงแลวจะตองเปนกรณีพิเศษอยางยิ่งยวดเทานั้นจึงจะสามารถผานการตรวจสอบ
ขั้นตอนการประดิษฐที่เขมงวดอยางแทจริงได (Correa, 2006)   

ขอถือสิทธิที่ครอบคลุมองคประกอบและสูตรมักเปนขอถือสิทธิสาํหรับการใชใหมของสารที่มีอยูแลวซึ่งไมถือวามีคุณสมบัติ
ขอรับสิทธิบัตรภายใตมาตรา 3(d) ในกฎหมายสิทธิบัตรอินเดีย นอกจากนี้ยังมีสิทธิบัตรอีกในจํานวนไมนอยที่อนุมัติแกเกลือ 
โพลิมอรฟ และสูตรผสมที่ไมถือวามีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรภายใตมาตรา 3(d) เชนกัน เนื่องจากสิ่งเหลานี้ถือวาเปนสารตัว
เดียวกันเวนเสียแตวาจะมีคุณสมบัติที่ใหประสิทธิผลที่แตกตางอยางชัดเจน ยิ่งไปกวานั้นยังพบวามีการอนุมัติสิทธิบัตรแกขอถือ
สิทธิประเภท ‘วิธีรักษา’ อีกเปนจํานวนมากทั้งๆ ที่อยูในขายขอยกเวนประเภทสิ่งประดิษฐที่มีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรภายใต
มาตรา 3(i) ขอมูลนี้แสดงใหเห็นถึงความหละหลวมบกพรองของสํานักสิทธิบัตรอินเดียในการใชบังคับมาตรา 3 ในกฎหมาย
สิทธิบัตรของตน 

สถานการณในทํานองเดียวกันนี้ยังพบในประเทศอื่นๆ ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเชนกัน (แตประเทศเหลานี้ไมมีบทบัญญัติใน
ลักษณะเดียวกับมาตรา 3(d)) ในประเทศอารเจนตินาพบวามีการอนุมัติสิทธิบัตรแก เกลือ องคประกอบ ไอโซเมอร โพลิมอรฟ 
เอสเทอร และเอเธอร เปนจํานวนมาก (รูปที่ 3) รวมถึงขอถือสิทธิประเภทขอบงใชและขนาดซึ่งไมถือวามีคุณสมบัติขอรับ
สิทธิบัตรไดภายใตกฎหมายอารเจนตินา  

รูปท่ี 3 สารที่ไดรับอนุมัติสิทธิบัตรในประเทศอารเจนตินาในระหวางป พ.ศ. 2543-2550 

อื่นๆ
35%

องคประกอบ
21%

สารออกฤทธิ์
18%

เกลือ
14%

ขอบงใช
12%

 

ท่ีมา Correa และคณะ (2011) อางอิงขอมูลจาก Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

                                                            

16 ดูที่มติสมัชชาองคการอนามัยโลกที่ WHA62.21 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาตานไวรัสเอชไอวี (ARV) ในประเทศบราซิลแสดงใหเห็นวามีการอนุมัติสิทธิบัตรแก 
‘องคประกอบ’ และสูตรยา (ตารางที่ 3) แมวาจะมีการตรวจสอบโดยสํานักงานกํากับดูแลดานสุขภาพ (ANVISA) ดวยก็ตาม    

ตารางที่ 3 สิทธิบัตรยาตานไวรัสที่ไดรับอนุมัติในประเทศบราซิลในระหวางป พ.ศ. 2546-2551 

เลขท่ีสิทธิบัตร ยาตานไวรัส ประเภท ผูทรงสิทธิ 

PI9506977-1 สารมัธยันตร(intermediate) 

สําคัญที่ใชในการสังเคราะห

สารยับยั้งเอนไซมโปรตีเอส 

(protease inhibitor)  

สารเคมี  บริษัทเมอรค (Merck) 

PI9808060-1 ลามิวูดีน (Lamivudine) สูตร บริษัทกลาโซ กรุพ ลิมิเต็ด 

(Glaxo Group Limited) 

PI9815861-9*(WO9961002 

) 

ไดดาโนซีน (Didanosine) สูตร (องคประกอบของยา

และวิธีการผลิตในการทําให

ยาผานกระเพาะอาหารและ

แตกตัวในลําไส) 

บริษัทบริสตอล-ไมเยอร สค

วิบบ (Bristol Myers Squibb 

Co) 

PI9701877-5 อะทาซานาเวียร (Atazanavir) สารประกอบ บริษัทโนวารติส เอจี 

(Novartis AG) 

PI9607625-9 ดารุนาเวียร (Darunavir) สารประกอบ บริษัท จี.ดี. เซียลี แอนด โค 

(G.D. Searle & Co) 

 

กรณียาไดดาโนซีนเปนตัวอยางที่เห็นไดชัด เนื่องจากสารออกฤทธิ์ของยาดังกลาวเปนสารที่มีแพรหลายอยูแลวในประเทศ
บราซิล ดังนั้นไมวารัฐบาลหรือใครก็ตามก็สามารถนําเขาหรือผลิตยาไดดาโนซีนช่ือสามัญในรูปแบบตางๆ ในประเทศไดโดย
อิสระ เชน รูปแบบยาผงสําหรับยาน้ําแขวนตะกอน แมวาสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัตินั้นจะเปนสูตรที่ทําใหยาผานกระเพาะและแตก
ตัวในลําไส (enteric coated) ก็ตาม (Médecins Sans Frontières, 2010) แตหากมีการบังคับใชสิทธิบัตรนี้อยางกวางขวางเกินไป 
อาจกลายเปนอุปสรรคกีดขวางรัฐบาลในการจัดซื้อยาไดดาโนซีนช่ือสามัญที่มีจําหนายในตลาดตางประเทศ (จากบริษัทอื่นๆ 
เชน อรพินโธ (Aurobindo) ซิปลา (Cipla) และแรนแบ็กซี่ (Ranbaxy)) หรือจากผูผลิตในประเทศได  

สําหรับกรณีของประเทศแอฟริกาใตดังไดกลาวมาในขางตนวาไมมีกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐกอนการขึ้น
ทะเบียน (substantive examination) จึงพบวาแมจะมีการบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งกําหนดเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มี
สิทธิขอรับสิทธบิัตรไวสูงก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวศาลกลับบังคับใชมาตรฐานนี้ในระดับคอนขางต่ํา ตัวอยางเชน ในกรณี
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หนึ่ง (Pfizer & Ano v Cipla Medpro & Ors 2005 BIP 1) ที่มีการฟองรองเพิกถอนสิทธิบัตรดวยเหตุวาสิทธิบัตรนั้นๆ ไมมีความ
ชัดเจนและเปนสิ่งประดิษฐที่คิดหรือทําไดโดยงาย (obvious) ทวาศาลไดมีคําตัดสินวาเกลือบีไซเลท (besylate salt) เปนสิ่งที่
ไมไดคาดหมายไวกอน จึงถือวาเปนความกาวหนาจากสิ่งประดิษฐที่มีอยูกอนแลว (prior art) และใหถือวามีขั้นตอนการ
ประดิษฐที่สูงขึ้น     

ประการสุดทาย การศึกษาวิจัยนี้ยังพบการใช “ขอถือสิทธิแบบมารคุช” (Markush claim)17 อยางกวางขวางซึ่งเปนขอถือสิทธิที่
ครอบคลุมสูตรทั้งกลุมกอนพรอมตัวเลือกจํานวนมากซึ่งทําใหสามารถคุมครองโมเลกุลนับลานๆ ชนิดไดภายใตสิทธิบัตรเพียง
ฉบับเดียว การยอมอนุมัติสิทธิบัตรแกขอถือสิทธิในลักษณะนี้นําไปสูสถานการณที่คอนขางยุงยากซับซอนสําหรับกรณีที่เปน
เภสัชภัณฑ เหตุเพราะสิทธิบัตรเพียงฉบับเดียวอาจจํากัดหรือขัดขวางการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการทําตลาดผลิตภัณฑจํานวน
มหาศาลได รูปที่ 4 อธิบายสัดสวนของสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัติในประเทศแอฟริกาใตโดยอาศัยขอถือสิทธิแบบมารคุช      

รูปท่ี 4 สัดสวนสิทธิบัตรในประเทศแอฟริกาใตโดยแยกประเภทตามขอถือสิทธิ รวมถึงขอถือสิทธิแบบมารคุช 

ผลติภัณฑและ
กรรมวิธี + ขอถือ
สิทธิแบบมารคชุ

18%

ผลติภัณฑ/
กรรมวิธีอยางเดยีว

14%

ผลติภัณฑ + ขอ
ถือสิทธิแบบมารคชุ

59%

กรรมวิธี + ขอถือ
สิทธิแบบมารคชุ

9%

 

ดังในรูปที่ 4 เห็นไดวาขอถือสิทธิแบบมารคุชครอบคลุมสิทธิบัตรสวนใหญที่ไดรับอนุมัติในประเทศแอฟริกาใต ในกรณีของ
ประเทศอารเจนตินาพบวาราวรอยละ 50 ของสิทธิบัตรทั้งหมดที่อนุมัติในระหวางป พ.ศ. 2543-2550 ก็อาศัยขอถือสิทธิแบบมาร
คุชเชนกัน ในประเทศอินเดียพบวามีสิทธิบัตรผลิตภัณฑไมตํ่ากวา 630 ฉบับจากทั้งหมด 1,432 ฉบับที่ไดรับอนุมัติในชวง
ระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยนี้ที่อาศัยขอถือสิทธิแบบมารคุช 

ขอถือสิทธิแบบมารคุชสรางความวิตกกังวลในประเด็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพราะปกติแลวสารประกอบที่ผู
ขอจดสิทธิบัตรไดจากการทดลองจริงๆ มีอยูเพียงไมก่ีตัวเทานั้นจากบรรดาสารทั้งหมดที่ระบุในขอถือสิทธิ นอกจากนี้การ
สืบคนขอมูลสิ่งประดิษฐที่มีอยูกอนแลวจากสารประกอบนับพันนับลานตัวนั้นแทบไมมีทางเปนไปได อีกทั้งขอถือสิทธิใน
                                                            

17 ดร. ยูจีน มารคุชเปนผูกอต้ังและประธานบริษัท ฟารมา เคมิคัล คอรปอเรช่ัน แหงเมืองเบยโอนน มลรัฐนิวเจอรซ่ี และเปนผูนําการผลิตสียอมใน

สหรัฐฯ ดร. มาคุชมีสิทธิบัตรสีสังเคราะหและผลิตภัณฑในสาขาที่เกี่ยวของรวมแลวกวา 20 ฉบับ ในป พ.ศ. 2471 ดร. มาคุชไดรับสิทธิบัตรสียอมใน

กลุมไพราโซโลน (U.S. No. 1,506,316) ซ่ึงเปนการใหความคุมครองแกโครงสรางทางเคมีที่ครอบคลุมทั้งกลุมเพิ่มเติมจากตัวผลิตภัณฑที่สังเคราะห

แลว ทําใหมีการอนุมัติคําขอจดสิทธิบัตรครอบคลุมโครงสรางในลักษณะดังกลาวในประเทศสหรัฐฯ นับแตนั้นเปนตนมา 
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ลักษณะนี้ยังกอใหเกิดปญหาเรื่องความโปรงใสเนื่องจากเปนการยากยิ่งที่บุคคลที่สามจะสามารถทราบไดวาคําขอจดสิทธิบัตร
นั้นๆ จะตองถูกยื่นคัดคานกอน-หลังการอนุมัติสิทธิบัตรหรือไม ยิ่งไปกวานั้นในบางประเทศ (รวมถึงอินเดีย) หลังจากที่มีการ
อนุมัติขอถือสิทธิแบบมารคุช เทากับเปนการเปดโอกาสใหสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรกลุมโมเลกุลที่ตองการ (ซึ่งมักเรียกวา 
‘สิทธิบัตรกลุมของสิ่งที่เลือกได’ (selection patent)) ซึ่งตัวมันเองมีสิทธิบัตรคุมครองอยูแลว ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถยืดระยะการ
คุมครองดวยสิทธิบัตรไดนานขึ้นอีกเทาตัว (โดยทั่วไปมีระยะเวลา 20 ป นับจากวันที่ขอจด)  

ขอโตแยงที่พบบอยคือระบบสิทธิบัตรชวยสงเสริมการวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรมในเทคโนโลยีทุกสาขา แต
คุณประโยชนในขอนี้อาจสําเร็จไดดวยกลไกรูปแบบอื่น หนึ่งนั้นคือการเปดเผยขอมูลสิ่งประดิษฐตอสาธารณะในเอกสาร
สิทธิบัตร ทวาจากการศึกษาวิจัยและจัดทําฐานขอมูลของทั้งหาประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยฉบับนี้ทําใหไดพบขอบกพรอง
ประการสําคัญ  

กลาวคือ เปนที่นาประหลาดใจกับอุปสรรคและความยากลําบากมากมายที่ทีมวิจัยตองเผชิญในการเขาถึงขอมูลเบื้องตนและ
ขอมูลทั้งหมดของสิทธิบัตรที่ไดขึ้นทะเบียน คําสําคัญที่ใชสําหรับสืบคนนั้นไมสามารถใหขอมูลที่นาเชื่อถือมากพอเกี่ยวกับ
สถานะของผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีตลอดจนขอบเขตความคุมครองดวยสิทธิบัตร ในบางกรณีสามารถสืบคนช่ือสิทธิบัตรได
อยางงายดายจากขอมูลสาธารณะ แตกลับไมปรากฎรายละเอียดของขอถือสิทธิที่ไดรับอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ ยิ่งไปกวานั้นช่ือ
สิทธิบัตรที่ไดขึ้นทะเบียนมักใชช่ือเรียกทั่วไป เชน ‘สารประกอบทางเภสัชกรรม’18 สวนช่ือสามัญ19 ของสารออกฤทธิ์ที่
สิทธิบัตรอางถึงนั้นกลับไมมีปรากฎในชื่อสิ่งประดิษฐ บทสรุปการประดิษฐ (Abstract) หรือรายละเอียดขอถือสิทธิ ตัวอยางเชน 
ในประเทศอารเจนตินากวารอยละ 80 ของสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนนั้นไมมีการระบุช่ือสามัญทางยาในขอมูลที่ตีพิมพโดยสํานัก
สิทธิบัตร ขอนี้ถือวาเปนปญหาใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่สามารถและตองการจะยื่นคัดคานการอนุมัติสิทธบิัตรนั้นๆ  

ในประเทศบราซิล การวิเคราะหคุณสมบัติและขอบเขตขอถือสิทธินั้นเปนเรื่องยุงยากลําบากมาก เพราะเอกสารที่เผยแพรบนเวบ
ไซตของ INPI นั้นไมมีขอมูลขอถือสิทธิที่ไดขึ้นทะเบียนหลังจากผานตรวจสอบโดย INPI และ ANVISA ในการที่จะทราบวายา
นั้นๆ ไดรับความคุมครองในระดับใด จําเปนตองทําเรื่องรองขอเอกสารฉบับเต็มไปยัง INPI โดยที่ผูรองขอตองแบกรับคาใชจาย
เอง และยังตองเผชิญกับความลาชาในการจัดสงเอกสารของ INPI อีกดวย เชนเดียวกับประเทศอารเจนตินาที่พบวามีการตีพิมพ
เฉพาะชื่อสิทธิบัตรและขอถือสิทธิหลักเทานั้น ในประเทศอินเดีย สํานักสิทธิบัตรไดดําเนินการปรับปรุงดานความโปรงใสของ
ขอมูลสิทธิบัตรที่ไดรับและรออนุมัติขนานใหญ ปจจุบันสํานักสิทธิบัตรอินเดียไดเริ่มตีพิมพขอมูลสิทธิบัตรที่ไดรับอนุมัติ
พรอมรายละเอียดคุณสมบัติอยางครบถวน และยังเปดใหสามารถสืบคนคําขอจดสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ไดขึ้นทะเบียนผาน
หลากหลายชองทาง ทวายังคงพบขอบกพรองในขอมูลที่เผยแพรอีกมาก เนื่องจากมีหลายๆ กรณีที่เกิดจากชองโหวของขอมูลใน
ฐานขอมูลของสํานักสิทธิบัตรเองที่เปนอุปสรรคขัดขวางการเขาถึงขอมูลที่สมบูรณครบถวนและถูกตอง  

มติที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกเลขที่ 61.21 นั้น เรียกรองใหองคการอนามัยโลก “รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงขอมูล
ในฐานขอมูลสากลที่เปนมิตรกับผูใชเพื่อเปนแหลงขอมูลแกสาธารณชนเกี่ยวกับสถานะการบริหารจัดการสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ รวมถึงใหการสนับสนุนความพยายามที่มีอยูเพื่อเปดเผยสถานะของผลิตภัณฑดานสุขภาพ เพื่อมุงเสริมสรางศักยภาพ
ของประเทศในการวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูลเหลานั้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสิทธิบัตร” ตลอดระยะสองป
                                                            

18 ตัวอยางเชน สิทธิบัตรแอฟริกาใตเลขที่ 2007/01932 (วันสิ้นสุด 05.03.27) ของบริษัท ไบเออร เฮลธแคร เอจี (Bayer Healthcare AG)  

19 ช่ือ ‘สามัญ’ เปนช่ือเรียกสากล (International Non-Proprietary Name) ที่กําหนดขึ้นโดยองคการอนามัยโลกสําหรับใชเรียกช่ือยาหนึ่งๆ 
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ที่ผานมาพบวามีขอมูลสิทธิบัตรในรูปแบบที่สามารถสืบคนทางอิเลคโทรนิคสไดเพิ่มมากขึ้น (Amin, 2010)20 สํานักสิทธิบัตรใน
หลายๆ ประเทศไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลที่สืบคนได แมวาบางที่จะใหขอมูลมากกวาบางที่ก็ตาม กระนั้นยังพบวาเปนเรื่องยากยิ่งที่
จะทราบชัดวายานั้นๆ มีสิทธิบัตรคุมครองหรือไมเพื่อที่จะสามารถดําเนินการตอในลักษณะที่เรียกวา “ความเปนอิสระในการใช
เทคโนโลยีโดยไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูใด หรือ freedom to operate” ที่มีในบางสาขาหรือเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดซื้อ ซึ่งนับเปนงานที่ยุงยากซับซอน และในหลายๆ กรณีอาจไมมีทางกระทําไดสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับผูที่ไมใชบุคคลากรผูเช่ียวชาญ เชนหนวยงานจัดซื้อในประเทศกําลังพัฒนา เปนตน    

3 มาตรฐานคุณสมบัติสิ่งประดิษฐท่ีมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และนวัตกรรมสาขาเภสัชกรรม21 

ขอโตแยงหลักๆ ของฝายที่สนับสนุนใหเริ่มใชหรือยกระดับการบังคับใชสิทธิบัตรในประเทศกําลังพัฒนานั้นคือ สิทธิบัตรอาจ
สรางแรงจูงใจที่จําเปนตอการสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม ดังที่กลาวในขางตนวาขอโตแยงนี้เห็นไดชัดไมอาจนํามาใช
อธิบายกรณีของสี่ในหาประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยฉบับนี้ได เนื่องจากประเทศเหลานี้มีจํานวนการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร
เภสัชภันฑที่ผลิตในประเทศเพียงเล็กนอยเทานั้น ตางจากประเทศอินเดียที่มีเภสัชภันฑที่ผลิตในประเทศที่ไดรับอนุมัติสิทธิบัตร
เปนจํานวนมาก ทวายังคงเนนที่กรรมวิธีใหมๆ หรืออนุพันธ/การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑที่มีอยูแลวเปนหลัก จากการศึกษากอน
หนานี้พบวา  

การที่มีบุคลภายนอกประเทศขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้นเปนเครื่องบงช้ีวา 
กฎหมายสิทธิบัตรไดยอมรับสิ่งประดิษฐที่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยดังที่
เปนอยูในปจจุบัน เนื่องจากพบวามีการอนุมัติสิทธิบัตรไมเฉพาะแตโมเลกุลใหม แตยัง
รวมถึงกรรมวิธีใหม ตลอดจนการใช สูตรผสม และรูปแบบใหม เฉพาะในระยะสามปที่ผาน
มา สํานักสิทธิบัตรอินเดียไดขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐในสาขาเภสัชกรรมเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 3,506 ฉบับ จากประสบการณตลอดระยะสี่ปที่ผานมานี้จึงไมอาจกลาวไดเต็มปากวา
มาตรา3(d) นั้นไมยอมรับสิ่งประดิษฐที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอย   

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ จากการศึกษาในวงจํากัดโดยสมาคมผูผลิตดานเภสัชกรรมแหง
อินเดีย (Indian Pharmaceutical Alliance) พบวามีสิทธิบัตรเภสัชภัณฑจํานวน 86 ฉบับที่
อนุมัติในอินเดียภายหลังป พ.ศ. 2548 ที่ไมถือเปนการคนพบที่สําคัญ หากเปนเพียงการ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเภสัชภัณฑที่มีอยูเดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น (James, 2009) 

จากการศึกษาบทความวิชาการดานเศรษฐศาสตรพบวา ขอโตแยงของทั้งฝายที่ยอมรับและคัดคานมาตรฐานขั้นตอนการ
ประดิษฐในระดับต่ํานั้นลวนถูกนํามาใชเปนเหตุผลสนับสนุนความชอบธรรมของแนวทางดานนโยบาย เคยมีขอโตแยงวา
ขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นนั้นเปนตัวขัดขวางการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานภาพของการวิจัยและพัฒนาใน

                                                            

20 เมื่อเร็วๆ นี้ องคกรสิทธิบัตรยารวม (Medicines Patent Pool) ไดจัดทําฐานขอมูลสถานะสิทธิบัตรสําหรับยารักษาโรคเอชไอวี/เอดสบางกลุม ดูที่ 

http://www.medicinespatentpool.org/patent/search 

21 บทนี้อางอิงจากบทความ “การสงเสริมศักยภาพดานเภสัชกรรมภายในประเทศกําลังพัฒนา: ขออภิปรายวาดวยขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นและ

มาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร” (ไมตีพิมพ) โดย Padmashree Sampath เปนหลัก 
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อุตสาหกรรม เพราะหากไมมีสิทธิบัตร ยอมไมมีการเปดเผยสิ่งประดิษฐรายยอยตางๆ ทําใหนักประดิษฐแตละรายจําเปนตอง
เปนผูมีความรูความชํานาญในทุกๆ ดานเพื่อจะไดรับอนุมัติสิทธิบัตรสักฉบับหนึ่ง ดวยเหตุนี้การเปดเผยขอมูลในระดับต่ํายอม
นําไปสูตนทุนคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้นอีกเทาตัว ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการอนุมัติสิทธิบัตรแก
สิ่งประดิษฐโดยใชเกณฑขั้นตอนการประดิษฐในระดับต่ํา (Meniere, 2005) ขอโตแยงขอกลาวอางนี้ก็คือ มาตรฐานขั้นตอนการ
ประดิษฐในระดับต่ํานั้นไมกอประโยชนใดๆ ตอนวัตกรรมทั้งในลักษณะคอยเปนคอยไป (ตอเนื่องไมสิ้นสุด) (cumulative 
(sequential) innovation) (เชน เทคโนโลยีชีวภาพ ที่การเปดเผยขอมูล ‘นวัตกรรม’ ที่ปรากฎอยูกอนแลวเปนสิ่งสําคัญ) และ
สิ่งประดิษฐที่ใชเสริมประกอบ (complementary invention) (ที่สิ่งประดิษฐเปนเสมือนบันไดแตละขั้นไปสูความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ) สําหรับนวัตกรรมทั้งสองแบบนี้มาตรฐานขั้นตอนการประดิษฐไมเพียงแตเปนตัวกําหนดวาจะตองการ
นวัตกรรมอื่นๆ อีกกี่มากนอยมาวางประกอบกันในภาพตอเพื่อสรางสรรคเทคโนโลยีใหมๆ แตยังเปนเครื่องตัดสินวาแตละ
บุคคลมีสิทธิมากนอยเพียงใด และสามารถแบงปนระหวางนักประดิษฐดวยกันไดอยางไร   

โดยเฉพาะสําหรับภาคเภสัชกรรม เกณฑคุณสมบัติขอรับสิทธิบตัรในระดับต่ําอาจสงผลรายแรงได ขั้นตอนการประดิษฐที่ไมสูง
มากพอนั้นงายตอการถูกนําไปแสวงประโยชนในทางที่ผิด อันนําไปสูการขยายสิทธิผูกขาดโดยอาศัยผลิตภัณฑที่มีการ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยเทานั้น ไมมีเหตุผลใดมารองรับขอสันนิษฐานที่วาขอกําหนดคุณสมบัติทางเทคนิคที่ไมสูง
มากนักนั้นอาจมีสวนชวยพัฒนาการผลิตในประเทศและศกัยภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมของประเทศกําลังพัฒนาไดแต
อยางใด ความหยอนยานในการใชบังคับมาตรฐานขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นจะเปดชองใหมีการอนุมัติสิทธิบัตรเพื่อยืดอายุ
สิทธิผูกขาดและการครอบครองตลาดของบรรดาบริษัทตางชาติในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งยิ่งทําใหบริษัทในประเทศยากจะ
เอาชนะขอจํากัดตางๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑติดสิทธิบัตรในรูปแบบอื่นๆ โดยบริษัทในประเทศ
โดยที่ใหผลลัพธใกลเคียงกับผลิตภัณฑตนฉบับจะถูกตัดสินวาเปนผลิตภัณฑแบบเดียวกันและถือเปนการละเมิดสิทธิบัตรทันที 
ที่สําคัญกวานั้นคือเมื่อพิจารณาจากพลวัตการเรียนรูที่แยกเปนสวนๆ จึงไมเปนที่ชัดเจนวาการอนุมัติสิทธิบัตรที่แบงแยกและ
จํากัดการเขาถึงกรรมวิธีและผลิตภัณฑที่เปนสวนสําคัญนั้นจะชวยเพิ่มคุณคาใหกับภาคเภสัชกรรมไดอยางไร    

ยิ่งไปกวานั้น จากมุมมองดานสาธารณสุข วัตถุประสงคของระบอบสิทธิบัตรที่เนนการประดิษฐในบริบทของประเทศกําลัง
พัฒนาสมควรมุงสงเสริมการแขงขันระหวางบริษัทภายในประเทศ (และระหวางบริษัทภายในและตางประเทศเชนกัน) เพื่อเปน
หลักประกันวาจะมียาใหบริการในราคาที่ประชาชนสามารถซื้อหาไดภายใตกรอบแนวทางที่มีดุลยภาพและเอื้ออํานวย เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะเฉพาะของภาคเภสัชกรรมและหลักฐานที่แสดงถึงผลกระทบจากการใชมาตรฐานขั้นตอนการประดิษฐที่ยอ
หยอนที่ไดทําการวิเคราะหในที่นี้ การใชระบอบที่ยึดเกณฑคุณสมบัติขอรับสิทธบิัตรอยางเขมงวดนั้นจะชวยใหสามารถบรรลุ
เปาหมายในการเสริมสรางศักยภาพภายในประเทศไดดีกวา การกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นนั้นจะชวย
ปองกันการใชสิทธิบัตรเปนกลยุทธโดยบรรดาบรรษัทขามชาติเพื่อขัดขวางอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ การอนุมัติสิทธิบัตรที่ไมมี
คุณสมบัตินี้จะนําไปสูการฟองรองดําเนินคดีที่มีคาใชจายสูง เนื่องจากผูทรงสิทธิมักใชสิทธิบัตรเปนขออางอยางแข็งกราวเพื่อ
ดําเนินคดีกับบริษัทในประเทศดวยขอหาละเมิดสิทธิบัตรที่ไมมีมูลความจริง22และบริษัทยาชื่อสามัญที่ตองการเพิกถอน
สิทธิบัตรนั้นมักตองหันไปพึ่งศาลเพื่อรองขอใหชวยวินิจฉัยตัดสินในที่สุด 

                                                            

22 ตัวอยางเชน ในประเทศอารเจนตินา มีหลายๆ กรณีเกี่ยวกับยาโดซีเแทกเซล ไดดาโนซีน และเจมไซทาบีน ซ่ึงผูทรงสิทธิบัตรยาดังกลาวสามารถ

ใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อกีดกันคูแขงขันจากตลาดไดในทันที โดยที่ภายหลังศาลการแขงขันทางการคากลับไมพบวามีการละเมิดสิทธิบัตรนั้นๆ 

แตอยางใด   



  21

ดังหลักฐานที่พบในประเทศที่ทําการศึกษาวิจัยฉบับนี้ซึ่งช้ีใหเห็นวา การใชบังคับมาตรฐานขั้นตอนการประดิษฐในระดับต่ํานั้น
ไมไดชวยสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมภายในประเทศแตอยางใด และในขณะเดียวกันกลับเอื้อใหมีการใชนโยบายดาน
สิทธิบัตรในเชิงรุกโดยบริษัทตางชาติ แมวามาตรฐานในระดับต่ํานี้อาจจะเปดโอกาสใหบริษัทในประเทศขอรับสิทธิบัตรไดบาง 
แตตนทุนที่ตองจายในแงของการถูกจาํกัดโอกาสการแขงขันของยาชื่อสามัญและผลพวงที่ตามมาคือยามีราคาสูงขึ้นยอมไมคุม
กับประโยชนใดๆ ที่จะไดจากระบบนี้ จากมุมมองของนโยบายดานนวัตกรรมในประเทศกําลังพัฒนา มีขอสงสัยเชนกันวา
ระบบสิทธิบัตรจะสรางสิทธิผูกขาดในการพัฒนาทางเทคนิคที่ไมไดมีสวนชวยสรางความกาวหนาทางนวัตกรรมแตอยางใด ไม
วาจะเปนขอกลาวอางของบริษัทในหรือนอกประเทศก็ตาม เนื่องจากสิทธิผูกขาดนั้นจะไปสกัดกั้นการแพรหลายของนวัตกรรม
ที่อาจชวยสงเสริมการแขงขันและการเขาถึงยา  

ประเทศอินเดียเปนประเทศกําลังพัฒนาเพียงหนึ่งเดียวที่มีการอนุมัติสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐดานเภสัชกรรมภายในประเทศใน
ระดับที่มีนัยยะสําคัญ พรอมดวยศักยภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชหลักวิศวกรรมยอนกลับ (reverse-engineer) และ
การพัฒนาตอยอดกรรมวิธีและผลิตภัณฑซึ่งมีอยูกอนที่อินเดียจะเริ่มใหความคุมครองดวยสิทธิบัตร จึงไมอาจแยงไดเลยวาการ
เปดโอกาสใหขอจดสิทธบิัตรผลิตภัณฑโดยอาศัยมาตรฐานขั้นตอนการประดิษฐที่คอนขางต่ํา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น
เปนตัวตนเหตุของการประดิษฐที่อาศัยการปรับปรุงคุณสมบัติเพียงเล็กนอย ทั้งนี้มีขอสังเกตวา 

...สิ่งที่เปนแรงจูงใจสําคัญสําหรับการวิจัยและพัฒนานั้นไมใชระบอบสิทธิบัตรผลิตภัณฑใน
ประเทศอินเดียภายหลังความตกลงทริปส หากแตเปนระบอบสิทธิบัตรผลิตภัณฑในประเทศ
ที่พัฒนาแลวที่ความตกลงทริปสไมไดสรางขอแตกตาง ขณะที่กิจกรรมในดานการวิจัยและ
พัฒนามีความหลากหลาย แตยังคงตองพิสูจนใหเห็นวากิจกรรมเหลานี้มีศักยภาพที่จะ
สรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหม สิ่งที่บริษัทในประเทศอินเดียแสดงใหเห็นจริงๆ ก็
คือ ความสามารถที่จะพัฒนายาชื่อสามัญใหกับตลาดที่มีการกํากับดูแล (และตลาดอื่นๆ) อัน
เปนความสามารถที่สั่งสมและพัฒนาขึ้นตั้งแตกอนยุคความตกลงทริปส (Chaudhuri, 2007) 

4 ขั้นตอนการประดิษฐท่ีสูงขึ้น และมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร23 

ตลอดระยะสิบปที่ผานมานี้มีประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหนึ่งที่ประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับเภสัชภัณฑ ซึ่งปรากฎวา
มีหลายๆ กรณีที่เกิดจากการรองขอไมใชอนุมัติ โดยเปนผลพวงจากการที่รัฐบาลปฏิเสธ24 หรือใชบังคับแนวปฏิบัติหรือ

                                                            

23 บทนี้อางอิงจากบทความชื่อ “ยกระดับมาตรฐานการอนุมัติสิทธิบัตรใหเขมงวดยิ่งขึ้น: ทางเลือกสําหรับประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลางเพื่อ

ทดแทนการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ” (ไมตีพมิพ) โดย Tahir Amin (2011)  

24 อาทิเชน ในป พ.ศ. 2544 บริษัทซิปลารองขอใหรัฐบาลแอฟริกาใตประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับยาหลายรายการ รวมถึง เนวิราปน ลา

มิวูดีน ซิโดวูดีน สตาวูดีน ไดดาโนซีน เอฟฟาไวเรนซ อินดินาเวียร อะบาคาเวียร และยาเหลานี้ในสูตรรวมเม็ดหลายขนาน คํารองขอนี้ถูกรัฐบาล

ปฏิเสธ ในป พ.ศ. 2545 ไดมีคํารองขอใหรัฐบาลเกาหลีใตประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับยาอิมาตินิบ มีไซเลท หรือที่รูจักกันในชื่อวากลีเวค 

แตถูกสํานักทรัพยสินทางปญญาแหงเกาหลีใตปฏิเสธ 
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มาตรการอื่นๆ25 ตารางที่ 4 ใหขอมูลเกี่ยวกับการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ หรือการใชสิทธิโดยรัฐในประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งสิบประเทศในระยะสิบปที่ผานมา 

ตารางที่ 4 การประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ หรือการใชสิทธิโดยรัฐในประเทศกําลังพัฒนา 

วันที่/ประเทศ เหตุผล ประเภทของการใชสิทธิ ผลกระทบตอยา 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545- 

ประเทศซิมบับเว 

โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อ

อนุญาตใหบริษัทแวริเคม 

ฟารมาซูติคัล จํากัด ซึ่งเปน

ผูผลิตยาชื่อสามัญในประเทศ

ผลิตยาตานไวรัสฯ สูตร

พ้ืนฐานในชื่อสามัญจํานวน 7 

รายการ 

รัฐมนตรีเปนผูกําหนดราคา

ยาที่ผลิตในประเทศโดยใช

กลไกควบคุมราคาเปนเกณฑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

ประเทศมาเลเซีย 

โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อนําเขา

ยาตานไวรัสฯ ในชื่อสามัญ

จากบริษัทซิปลา (ประเทศ

อินเดีย) เปนเวลา 2 ป นับจาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2546  

ราคาเพดานสําหรับยาที่จะ

จัดสงใหกระทรวง

สาธารณสุขมาเลเซียนั้นตอง

ไมเกินเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) ไดดาโนซีน 100 มก. 

แบบเม็ด ราคา 74.58 ริงกิต 

(ตอกลองขนาด 60 เม็ด) 

(ข) ไดดาโนซีน 25 มก. แบบ

เม็ด ราคา 22.80 ริงกิต (ตอ

กลองขนาด 60 เม็ด) 

(ค) ซิโดวูดีน 100 มก. แบบ

แคปซูล ราคา 5.89 ริงกิต (ตอ

                                                            

25 อาทิเชน ในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลโคลอมเบียปฏิเสธคํารองขอใหมีการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับยาโลพินาเวียร/ริโทราเวียรซ่ึงใช

รักษาโรคเอชไอวี/เอดส ทวาผลจากคํารองขอนี้ทําใหรัฐบาลกําหนดราคาจําหนายสูงสุดกับยาดังกลาว ทําใหยามีราคาถูกลงรอยละ 54-68 จากคํา

ประกาศของรัฐบาล ราคายาที่ลดลงนี้ทําใหรัฐบาลสามารถประหยัดตนทุนคาใชจายไดมากกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป แตไมมีขอมูลวา

รัฐบาลจะสามารถประหยัดคาใชจายไดเทาไรหากประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ 
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แผงขนาด 10 แคปซูล) 

(ง) ลามิวูดีน 150 มก. + ซิ

โดวูดีน 300 มก. แบบเม็ด 

ราคา 153.50 ริงกิต (ตอกลอง

ขนาด 60 เม็ด) 

เมษายน พ.ศ. 2547 

ประเทศโมซัมบิก 

สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ

หรือกรณีเรงดวนอยางยิ่งยวด 

(โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส) 

ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อ

อนุญาตใหบริษัท ฟารโค 

โมซัมบิก จํากัด ผลิตยาสูตร

รวมเม็ดสามขนานขึ้นใน

ประเทศโดยใชช่ือ ฟารโคเวีย 

30 และ ฟารโคเวียร 40  

 

กันยายน พ.ศ. 2547 

ประเทศแซมเบีย 

สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ

หรือกรณีเรงดวนอยางยิ่งยวด 

(โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส) 

ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อ

อนุญาตใหบริษัท ฟารโค 

จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตยา

ภายในประเทศทําการผลิตยา

สูตรรวมเม็ดสามขนาน  

 

ตุลาคม พ.ศ. 2547 

ประเทศอินโดนีเซีย 

บัญญัติแหงประธานาธิบดี 

เลขที่ 83 ป ค.ศ. 2004 วาดวย

การแสวงประโยชนจาก

สิทธิบัตรโดยรัฐสําหรับยา

ตานไวรัส  

กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศแตงตั้งให 

“โรงงานผลิตยา” แหงหนึ่ง

เปนผูแสวงประโยชนจาก

สิทธิบัตรในนามของรัฐ  

ยาติดสิทธิบัตรกับยาชื่อ

สามัญมีราคาตางกันมาก  

มิถุนายน พ.ศ. 2548 

ประเทศเอริเทรีย 

สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ 

(โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส) 

ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อนําเขา

ยาตานไวรัสฯ ในชื่อ 

 

ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ประเทศกานา 

โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อนําเขา

ยาตานไวรัสฯ ในชื่อสามัญ

จากประเทศอินเดีย  

ยาตานไวรัสฯ มีราคาลดลง

ถึงรอยละ 50 จาก 495 เหรียญ

สหรัฐฯ เหลือเพียง 235 

เหรียญสหรัฐฯ ตอผูปวยตอ

คนตอป 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ประเทศไทย 

การใชสิทธิโดยรัฐมีผลบังคับ

ใชจนกระทั่งวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2554  

ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อนําเขา

ยาเอฟฟาไวเรนซในชื่อสามัญ

จากประเทศอินเดียรวมทั้ง

ผลิตเองในประเทศ เพื่อ

ใหบริการแกผูปวยไมเกิน 

20,000 รายตอปภายใตพ.ร.บ. 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ

ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ  

บริษัทเมอรคเปนเจาของสิทธิ

จําหนายในประเทศไทยโดย

ต้ังราคาจําหนายไวที่ 1,500 

บาทตอเดือน (41 เหรียญ

สหรัฐฯ)  

ประเทศไทยนําเขายาชื่อ

สามัญจากประเทศอินเดียใน

ราคาโดยประมาณที่ 800 บาท

ตอคนตอเดือน   

มกราคม พ.ศ. 2550 

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

การประกาศใชสิทธิโดยรัฐมี

ผลบังคับใชจนถึงวันที่

สิทธิบัตรหมดอายุหรือไมมี

ความจําเปนอีกตอไป 

ประกาศใชสิทธิฯ กับยาพลา

วิกซซึ่งใชรักษาโรคหัวใจ 

(โคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต) 

เพื่อจัดหายาดังกลาวในชื่อ

สามัญสําหรับผูปวยไมจํากัด

จํานวนภายใตพ.ร.บ. 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ

ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ แต

ใหขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย  

คาดการณกันวาราคายาพลา

วิกซจะลดลงจากเม็ดละ 120 

บาท เหลือเม็ดละ 6-12 บาท  

มกราคม พ.ศ. 2550 

ประเทศไทย 

การใชสิทธิโดยรัฐมีผลบังคับ

ใชจนถึงวันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2555 

ประกาศใชสิทธิฯ กับยาคา

เลทรา (โลพินาเวียร+ริโทร

นาเวียร) ซึ่งใชรักษาโรค

เอดส โดยจํากัดการใหบริการ

แกผูปวยไมเกิน 50,000 คน

ตอปที่มีสิทธิภายใตพ.ร.บ. 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ในป พ.ศ. 2550 บริษัท แอบ

บอต ลาบอราตอรี่ส ต้ังราคา

จําหนายที่ 6,000 บาทตอ

เดือน หรือ 72,000 บาทตอ

ผูปวยตอคนตอป คาดวายา

ช่ือสามัญจะมีราคาถูกลงรอย

ละ 20 หรือกวานั้น  
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พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ

ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ประเทศบราซิล 

การใชสิทธิโดยรัฐหลังจาก

การเจรจากับผูทรงสิทธิไม

ประสบผลสําเร็จ 

ประกาศใชสิทธิฯ เพื่อนําเขา

ยาเอฟฟาไวเรนซในชื่อสามัญ

จากประเทศอินเดียแทนการ

สั่งซื้อยาสตอกริน (ซึ่งเปนช่ือ

ทางการคาของยาเอฟฟาไว

เรนซติดสิทธิบัตร) จาก

บริษัทเมอรคแอนดโคผูผลิต

ยาจากสหรัฐฯ  

ประเทศบราซิลประกาศใช

มาตรการบังคับใชสิทธิฯ เพื่อ

นําเขายาเอฟฟาไวเรนซใน

ราคา 0.46 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

เม็ด  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

ประเทศเอกวาดอร 

เพื่อประโยชนสาธารณะ ประกาศใชสิทธิฯ กับยาริโท

นาเวียรโดยสํานักทรัพยสิน

ทางปญญาแหงเอกวาดอร 

(IEPI) ในวันที่ 14 เมษายน 

แก Eskegroup SA ซึ่งเปนผู

จัดจําหนายในภูมิภาคละติน

อเมริกาของบริษัทซิปลา 

(ผูผลิตยาช่ือสามัญช้ันนําจาก

ประเทศอินเดีย) และมี

สํานักงานใหญในเมืองกัวยา

กิล (Guayaquil) โดยมีผล

บังคับใชจนถึงวันที่ 14 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2557  

การประกาศใชสิทธิฯ 

สามารถลดราคายาตานไวรัส

ฯ ตัวสําคัญไดรอยละ 27 

คาดการณกันวายาจะมีราคา

ถูกลงอีก  

ทําใหยาคาเลทรา (ซึ่ง

จําหนายที่ 1,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอคนตอป) มีราคา

เหลือ 800 เหรียญสหรัฐฯ 

คาดวาราคายังคงลดลงอยาง

ตอเนื่องเนื่องจากรัฐบาลเปด

ใหมีคูแขงขันในตลาดมาก

ขึ้น  

ที่มาขอมูล: Sampath, P. (2011, ไมตีพิมพ) “การสงเสริมศักยภาพดานเภสัชกรรมภายในประเทศกําลังพัฒนา: ขออภิปรายวาดวย
ขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นและมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร”  

ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ประการแรก แมวาการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ หรือการใชสิทธิโดยรัฐสวนใหญจะใชกับ
ยาตานไวรัสฯ แตก็มีการประกาศใชสิทธิฯ กับยารักษาโรคอื่นๆ ดวยเชนกัน ประการที่สอง รัฐประกาศใชกลไกนี้เพื่อนําเขาไมก็
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ผลิตยาติดสิทธิบัตรขึ้นเองในประเทศซึ่งขึ้นอยูกับยุทธศาสตรที่รัฐบาลนํามาใช และประการที่สาม ในกรณีที่มีขอมูลนั้น รัฐบาล
จะไดราคาที่ถูกลงอยางมาก  

จากประสบการณของหลายๆ ประเทศแสดงใหเห็นวาการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ นั้นไดจุดชนวนปฏิกิริยาตอตาน
และการล็อบบี้อยางรุนแรงจากอุตสาหกรรมยา รวมถึงแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯ และยุโรป เคยมีรายงานวาสถานฑูตฝรั่งเศส
ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสาธารณรัฐโดมินิกันเพื่อคัดคานการประกาศใชมาตรการบังคับใช
สิทธิฯ กับยาโคลพิโดเกรล หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “พลาวิกซ” ซึ่งเปนยาของบริษัท บริสตอล-ไมเยอรสสควิบบ และซาโนฟ-
อเวนตีสซึ่งเปนบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสทั้งคู สวนประเทศบราซิลซึ่งขูวาจะประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับหลาย
ผลิตภัณฑ แตประกาศใชจริงๆ กับเพียงผลิตภัณฑเดียวนั้น ในป พ.ศ. 2550 หัวหนาโครงการโรคเอดสไดใหขอมูลตอ
สาธารณชนวาเจาหนาที่รัฐของบราซิลตกเปนเปาถูกล็อบบี้จากสหรัฐฯ รวมทั้งสภาคองเกรส และทําเนียบขาว พรอมถูกขูวาจะ
ใชมาตรการตอบโต (Deere, 2009, p. 230) สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2542 ภาคประชาสังคมไดรองขอใหรัฐบาล
ประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับยาไดดาโซซีนซึ่งใชรักษาโรคเอชไอวี/เอดส (t’Hoen, 2009) รัฐบาลสหรัฐฯ มีปฏิกิริยา
ในทันทีพรอมกับกลาวเตือนการประกาศใชมาตรการนี้ ในป พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของไทยได
ตัดสินใจวาจําเปนตองประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ กับยาเอฟฟาไวเรนซที่ใชรักษาโรคเอชไอวี/เอดสซึ่งบริษัทเมอร
คตั้งราคาจําหนายไวสูงมากทั้งยังมีปญหายาขาดสตอกเปนประจํา (Ford, Wilson, Costa Chaves, Lotrowskab and 
Kijtiwatchakul, 2007; Tantivess, Kessomboon, and Laongbua, 2008) บริษัทเมอรคตอบโตกลับดวยกลยุทธสองดาน หนึ่งคือ
ลดราคายาของตน และสองล็อบบี้รัฐบาลสหรัฐฯ ใหกดดันรัฐบาลไทย แมวาจะถูกกดดันอยางหนัก แตรัฐบาลไทยได
ประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ และเริ่มนําเขายาเอฟฟาไวเรนซในชื่อสามัญ ตอมารัฐบาลไดประกาศใชมาตรการบังคับใช
สิทธิฯ กับยาโคลพิโดเกรล (พลาวิกซ) ซึ่งใชรักษาโรคหัวใจ และยาตานไวรัสเอชไอวีในรูปยาเม็ดสูตรรวมขนานระหวาง
ยาโลพินาเวียรและริโทนาเวียร (กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กุมภาพันธ 2007) ผลกระทบ
ทางการเมืองจากการประกาศใชมาตรการนี้มีนัยยะสําคัญ กลาวคือ บริษัท แอบบอต ลาบอราตอรี่ส ไดใชการล็อบบี้เพื่อขัดขวาง
การประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ พรอมทั้งประกาศถอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาทั้งหมดของตนจากตลาดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดใชอิทธิพลทําใหสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ (USTR) ออกมากดดันรัฐบาลไทย (Love, 2006)     

สําหรับหลายกรณีๆ ที่กลาวไปขางตนนี้อาจไมมีความจําเปนตองประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ แตอยางใดหากมีการ
บังคับใชเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรอยางเขมงวดจริงจัง ดังนี้แลวยาสูตรผสมระหวางโลพินาเวียรกับริ
โทนาเวียร (คาเลทรา) ที่ถูกรองขอใหประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ ในประเทศโคลอมเบียนั้น แทจริงถือเปนสูตรผสมที่
ไมมีคุณสมบัติดานความใหมและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเทากับวาไมมีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรไดแตอยางใด
หากมีการบังคับใชมาตรฐานในการตรวจประเมินขั้นตอนการประดิษฐอยางเขมงวดตั้งแตแรก เชนเดียวกับกรณีของยาสูตรผสม
ระหวางลามิวูดีนกับซิโดวูดีน (“คอมบิเวียร”) ซึ่งสิทธิบัตรยาดังกลาวถูกรัฐบาลมาเลเซียประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ 
หรือกรณีสิทธิบัตรยาโคลพิโดเกรล ซึ่งรัฐบาลไทยไดประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ ไปเชนกันนั้นเปนเพียงโพลิมอรฟซึ่ง
หากมีการบังคับใชเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสทิธิบัตรอยางเขมงวดแลว ยาดังกลาวคงจะไมมีทางไดรับ
สิทธิบัตรเปนแน เพราะโพลิมอรฟไมใชสิ่งประดิษฐหากแตเปนเพียงคุณสมบัติทางธรรมชาติของสารประกอบทางเคมี ยิ่งไป
กวานั้นยังเปนสิ่งที่ประจักษไดโดยงายสําหรับผูผลิตทางเภสัชกรรมเพราะไมวาผูผลิตรายใดก็สามารถเลือกโพลิมอรฟที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับยาแตละตัวไดทั้งนั้น (Correa, 2006).   

สวนการใชการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่สิทธิบัตรตองถูกประกาศใชมาตรการบังคับใช
สิทธิฯ นั้นจะสามารถกระทําไดมากนอยเพียงใดยังตองทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในรายละเอียด สิ่งที่พอจะสรุปไดในที่นี้คือ การ



  27

ประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ บางครั้งก็เปนเรื่องจําเปนเพราะบางประเทศไมไดใชประโยชนจากมาตรการยืดหยุนขอที่
นาจะสําคัญที่สุดในดานกฎหมายสิทธิบัตรที่บัญญัติไวในความตกลงทริปสอยางเต็มประสิทธิภาพ นั่นคือ โอกาสในการกําหนด
เกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธบิัตรไวอยางเขมงวด มาตรา 27.1 ของความตกลงทริปสบัญญัติไววาใหมีการ
อนุมัติสิทธิบัตรแก “สิ่งประดิษฐใดๆ ก็ตาม...ที่มีความใหม มีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น และสามารถประยุกตใชไดในทาง
อุตสาหกรรม” แตไมไดกําหนดรายละเอียดแนวคิดของคําวา “สิ่งประดิษฐ” หรือแนวทางที่จะนําเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่
มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรไปใชบังคับไวอยางเฉพาะเจาะจง ดวยเหตุนี้จึงเปนการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกองคการการคาโลก 
(WTO) มีเสรีภาพที่จะตีความแนวคิดของคําวา “สิ่งประดิษฐ” ในระบบกฎหมายของตนไดตามที่เห็นสมควร ตลอดจนสามารถ
ใชบังคับเกณฑคุณสมบัติสิ่งประสิทธิที่มีสิทธขิอรับสิทธิบัตรอยางเขมงวดมากนอยเพียงใดก็ได     

เมื่อพิจารณาถึงผลพวงจากการที่มีการอนุมัติสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐที่มีขั้นตอนการประดิษฐที่ตํ่าหรือไมมีเลยอยางแพรหลาย
นั้น สมควรที่รัฐบาลจะบังคับใชมาตรฐานในการตรวจประเมินคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐอยางเขมงวด ทั้งนี้ก็
เพื่อปองกันมิใหมีการอนุมัติสิทธิบัตรที่ไมไดมีสวนชวยสรางความกาวหนาทางนวัตกรรมอยางเพียงพอ (ธนาคารโลก 2001) ซึ่ง
หากไดรับอนุมัติอาจสงผลลบตอการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสาธารณสุข และโดยเฉพาะในภาคเภสัชกรรม 
การขอรับสิทธิบัตรสวนใหญมักมีแรงจูงใจจากเหตุผลในเชิงยุทธศาสตร นั่นคือ เพื่อสกัดกั้นไมใหยาช่ือสามัญเขามาแขงขันใน
ตลาดมากกวาจะมุงปกปองนวัตกรรมที่แทจริง (เปนแรงจูงใจพื้นฐานของการขอรับสิทธิบัตรก็วาได) (Le Bas, 2007, p. 41) 

5 ขอสรุปและขอแนะนําบางสวน 

จากการศึกษาวิจัยในประเทศอารเจนตินา บราซิล โคลอมเบีย อินเดีย และแอฟริกาใตไดยืนยันสถานการณที่พบวามีการอนุมัติ
สิทธิบัตรดานเภสัชกรรมอยางแพรหลายในหลายๆ ลักษณะ ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยสาเหตุเพียงประการเดียวคือ การอนุมัติ
สิทธิบัตรแกอนุพันธ/การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติยาที่มีอยูแลว โดยที่สวนมากถึงจะไมใชเกือบทั้งหมดถือวาไมมีสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรหากมีการบังคับใชเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบตัรอยางเขมงวดกวาที่เปนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีที่เปนองคประกอบ สูตร และโพลิมอรฟ  

การศึกษาวิจัยนี้ยังเปดเผยใหเห็นวาสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับโรคที่พบมากในประเทศกําลังพัฒนายังมีจํานวนเพียงนอยนิด 
ตลอดจนการกระจุกตัวของสิทธิบัตรในมือของบรรษัทยาตางชาติ (ยกเวนประเทศอินเดีย) การใหความคุมครองดวยสิทธิบัตรมี
สวนชวยสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาเภสัชกรรมในประเทศเหลานี้เพียงเล็กนอยเทานั้น 

แมวาการบังคับใชเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในระดับต่ําอาจเปดโอกาสใหบริษัทในประเทศสามารถ
ขอรับสิทธิบัตรไดก็ตาม แตประโยชนที่จะไดจากนโยบายนี้ตออุตสาหกรรมในประเทศกลับถูกลบลางดวยความเสียหายอันเปน
ผลพวงจากการปลอยผานใหมีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กนอยอยาง
แพรหลาย ซึ่งเปนวิธีที่อาจถูกนํามาใชเพื่อสรางขอจํากัดหรือความลําบากใหกับการแขงขันที่ชอบธรรม เมื่อพิจารณาจากความ
ไมสมดุลยในดานศักยภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมระหวางอุตสาหกรรมในประเทศและตางชาติแลว เกณฑคุณสมบัติขอรับ
สิทธิบัตรในระดับต่ํานั้นยอมเปนประโยชนกับฝายหลังมากกวาในทายที่สุด มาตรฐานในลักษณะนี้ไมอาจชวยสงเสริมการ
สรางสรรคนวัตกรรมทางเภสัชกรรมในประเทศไดแตอยางใด ที่สําคัญที่สุดคือการที่ไมมียาช่ือสามัญถูกกฎหมายเขามาแขงขัน
ในตลาดนั้นยอมจะสงผลลบตอดานสาธารณสุขเนื่องจากไปตัดโอกาสเขาถึงยาของประชาชน 

เมื่อพิจารณาจากมาตรการยืดหยุนในความตกลงทริปส จะพบวามีชองใหสามารถกําหนดเกณฑคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่มีสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตรที่จะนํามาใชบังคับไดโดยอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดเกณฑการประเมินขั้นตอนการประดิษฐที่เขมงวด
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ถือเปนมาตรการกอนการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรที่สําคัญยิ่งเนื่องจากจะชวยปองกันการแสวงประโยชนในทางที่ผิดโดยผูทรงสิทธิ 
สวนกรณีขอถือสิทธิแบบ ‘มารคุช’ นั้นถือเปนอีกประเด็นสําคัญที่ตองวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อที่การอนุมัติสิทธิบัตรแกขอ
ถือสิทธิในลักษณะนี้จะไมสรางความลําบากใหกับการทําวิจัยสารประกอบตัวใหม หรือกลายเปนอุปสรรคกีดขวางการแขงขัน 
โดยเฉพาะถาเปนการอนุมัติ ‘สทิธิบัตรกลุมของสิ่งที่เลือกได’ แกกลุมสารประกอบซึ่งมีสิทธิบัตรคุมครองอยูแลว  

การประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิฯ หรือการใชสิทธิโดยรัฐนั้นถือเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสามารถและสมควรนํามาใช
เมื่อมีความจําเปนตองสรางหลักประกันการเขาถึงยาราคาถูก ทั้งนี้พบวาในประเทศกําลังพัฒนานั้นมีการประกาศใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิฯ เพิ่มมากขึ้น แตสวนใหญมักตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองเพื่อใหลมเลิกความพยายามที่จะเดินหนาใช
เครื่องมือนี้ตอไป การใชนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่กําหนดขึ้นอยางรอบคอบนั้นอาจจะชวยใหประเทศ
สามารถหลีกเลี่ยงไมตองหันไปพึ่งมาตรการบังคับใชสิทธิฯ แตก็เปนเพียงบางกรณีเทานั้น เพราะใชวาจะสามารถทําไดทุกกรณี 

ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงควรบังคับใชเกณฑขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นอยางเขมงวดเพื่อลดปริมาณการขอรับสิทธิบัตรที่หวังผล
ทางกําไรหรือกลยุทธ ทั้งนี้ยอมรวมถึงการพิจารณาแนวทางอื่นๆ เพื่อสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมและการเขาถึงยา
ภายในประเทศ เนื่องจากปจจัยอื่นๆ นอกจากเกณฑคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรอาจมีความจําเปนตอการสรางสรรคนวัตกรรมและ
การเขาถึงยาเชนกัน 

กลาวโดยสรุป ขอแนะนําเชิงนโยบายดังตอไปนี้สามารถนํามาปรับใชในการวางนโยบายดานสิทธิบัตรสาขาเภสัชกรรมใน
ประเทศกําลังพัฒนา 

 ควรมีการบังคับใชเกณฑวาดวยความใหมและขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นอยางเขมงวดในการประเมินคําขอรับ
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑ ทั้งนี้สํานักสิทธิบัตรควรพัฒนาแนวทางสําหรับการตรวจสอบคําขอรับตางๆ โดยรวมปรึกษากับ
เจาหนาที่ดานสุขภาพเพ่ือเปนหลักประกันวาจะมีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเฉพาะสิ่งประดิษฐที่มีนวัตกรรมอยาง
แทจริงเทานั้น 

 ขอถือสิทธิในสูตรหรือองคประกอบ เกลือ อีเธอร เอสเทอร และสูตรผสมนั้นควรใหมีการอนุมัติไดเฉพาะกรณียกเวน
ที่กําหนดไวอยางจํากัดเทานั้น สวนโพลิมอรฟและไอโซเมอร (เมื่อมีการเปดเผยสารผสมราซิมิกแลว) ไมสมควร
อนุญาตใหสามารถขอรับสิทธิบตัรได 

 รัฐบาลควรพิจารณาปญหาวาดวยการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะในกรณีของขอถือสิทธิ
แบบ ‘มารคุช’ เพื่อเปนหลักประกันวาการอนุมัติสิทธิบัตรแกขอถือสิทธิในลักษณะนี้จะไมสรางความลําบากใหกับ
การทําวิจัยสารประกอบตัวใหม หรือกลายเปนอุปสรรคกีดขวางการแขงขัน และไมควรอนุมัติ ‘สิทธิบัตรกลุมของสิ่ง
ที่เลือกได’ แกกลุมสารประกอบซึ่งมีสิทธิบัตรคุมครองอยูแลว  

 ในทํานองเดียวกัน ขอถือสิทธิแกขอบงใชที่สองของเภสัชภัณฑซึ่งเทียบเทากับวิธีรักษาใหถือวาไมมีคุณสมบัติขอรับ
สิทธิบัตรเนื่องจากขาดความใหมและการใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม 

 กฎหมายสิทธิบัตรควรบรรจุกลไกการยื่นคัดคานกอนและหลังการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร รัฐบาลควรสนับสนุนใหภาค
ประชาสังคมใชประโยชนจากกลไกดังกลาวโดยการกําหนดขั้นตอนที่ไมยุงยาก การเผยแพรขอมูลที่สมบูรณครบถวน
ในเวลาที่เหมาะสม และการสรางเสริมศักยภาพในกรณีที่จําเปน  
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 เพื่อที่จะปรับปรุงความโปรงใสของระบบสิทธิบัตร รัฐบาลพึงกําหนดใหใชช่ือเรียกสากล (INN) ของยานั้นๆ ในชื่อ
ผลิตภัณฑและบทสรุปการประดิษฐ หากผูขอจดสืบทราบไดในขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร  

 มาตรการบังคับใชสิทธิฯ และการใชสิทธิโดยรัฐเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสามารถและสมควรนํามาใชเมื่อมีความ
จําเปนตองสรางหลักประกันการเขาถึงยาราคาถูก และพึงพิจารณาความเปนไปไดที่ทําใหสิทธิบัตรที่ไดขึ้นทะเบียน
แลวเปนโมฆะ (รวมทั้งการดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม) ทั้งกอนหรือพรอมๆ กับการประกาศใช
มาตรการบังคับใชสิทธิฯ และการใชโดยรัฐ 

 ทั้งนี้ สิทธิบัตรไมอาจชวยสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมทางเภสัชกรรมในประเทศไดแตอยางใด รัฐบาลจึงควร
พิจารณาหาแนวทางอื่นแทนระบบสิทธิบัตรเพื่อสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมโดยเฉพาะสําหรับโรคที่สงผล
กระทบตอพลเมืองในประเทศกําลังพัฒนาอยางรุนแรง 

 


