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ตามทีบ่ริษัท  จีเลด ไซแอนเซส, องิค์. ได้ยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์ “สารคล้ายคาร์บา-
นิวคลิโอไซด์ที่ถกูแทนที่ที่ตำแหน่ง 1’ สำหรับการบำบัดตา้นไวรสั” เลขที่คำขอ 0901001785 วันที่ยื่นคำ
ขอ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 ประกาศโฆษณาวันที ่07 เมษายน พ.ศ. 2559 เลขที่ประกาศโฆษณา 148539 
โดยมขี้อถือสทิธิทัง้หมด 40 ข้อนัน้ แม้วา่คำขอรบัสิทธบิตัรนีไ้ด้เลยกำหนดระยะเวลาที่ยื่นคดัค้านภายใน 90 
วันหลังจากวันที่ประกาศโฆษณาแล้วก็ตาม แตมู่ลนธิิเขา้ถึงเอดสแ์ละเครือข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
ประเทศไทย ซึง่เปน็องคก์รพัฒนาเอกชนทีท่ำงานเพ่ือสง่เสริมการเข้าถึงยารกัษาโรคและการรักษาพยาบาล 
พบว่าคำขอรบัสิทธบิัตรนีข้ดัต่อพระราชบัญญตัิสิทธบิัตร พ.ศ. 2522 ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิตามพระราชบญัญตัิ
สิทธิบตัร (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.2535  และพระราชบัญญัติสทิธิบตัร  (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2542   

ทั้งนี้คำขอรบัสิทธบิัตรฉบับนี้มีความสำคัญและกระทบต่อระบบสาธารณสุขไทย เนือ่งจาก
เกี่ยวขอ้งกบัยารักษาโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีชื่อสามญัทางยาว่า Remdesivir ซึง่โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปน็ปญัหาที่คุกคามสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศที่มี
ความรุนแรงมากในขณะนีแ้ละกำลังเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขของโลก ในปัจจุบันมแีนวโน้มที่จะมี
ผู้ป่วยดว้ยโรคนีเ้พิ่มขึน้เรื่อยๆ  หากประเทศไทยไมม่ียาชนิดนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อการรักษา
ผู้ป่วยอันเนื่องจากยามีราคาแพงและไมม่ียาชื่อสามัญในตลาดที่จะทำให้เกดิการแข่งขันและราคาถูกลง
เพราะการคุม้ครองสิทธบิัตรที่ไม่สมควร  ประชาชนไทยจะไม่สามารถเข้าถงึการรักษาด้วยยาชนดินีไ้ดแ้ละ
อาจต้องเสียชีวติในที่สดุ 

ดังนัน้ มูลนธิิเขา้ถึงเอดสแ์ละเครอืข่ายผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จึงขอใหข้้อมูลที่
แสดงว่าคำขอรับสิทธิบตัรนีข้ัดต่อพระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535  และพระราชบัญญัตสิิทธิบตัร  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบตัรใช้ประกอบการพิจารณายกคำขอรับสิทธิบตัรดงักล่าว เน่ืองจากการไม่
มีความใหม่และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) เฮเทอโรไซคลิคไนโตรเจนเบส (Heterocyclic nitrogenous base) ตามขอ้ถือสิทธิที่ 
1-18 และ 21-38 น้ัน ไม่มขีั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น  

เนื่องจากคำขอนีไ้ด้เปดิเผยไพร์โรโล (pyrrolo) และ imidazo-triazine C-nucleosides ซึง่
เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2 และเอกสารหมายเลข 3 ได้เปดิเผยนิวคลโีอไซดแ์อนาล็อก ซึง่หมู่
แทนทีข่องสารพื้นฐานเฮเทอโรไซคลกิสามารถเป็นดังนี้:
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WO2009132135 WO2008/005542 (D1) WO02/057287 (D2) 
 

 
 
 

 
ที่ซึ่งนิวคลีโอเบสสามารถเป็น “B2” (ข้อถือ
สิทธิที ่38, หน้าท่ี 300-301): 

 
 

ขอบเขตของการประดิษฐ์ท้ังหมดยังเปิดเผย
การแทนที่บนตำแหน่ง 1´ ของวงแหวน
น้ำตาล (ยกตัวอยา่งเช่น CN) และหมู่
ปกป้องนิวคลีโอไซด์แอนาล็อก 
 

 

X1 CH, N X10 
N (หน้าท่ี 12) 
 

- 
CH 

R8 คือ H 

X2 CH X9 
CR90a , R90a คือ H 
(หน้าท่ี 12) 

- 
CH 

R9 คือ H 

R8 NH2, O R90 
NR90bR91b, R90bR91b are 
each H (page 13) 

R10 NH2 

 
เฮเทอโรไซคลคิเบส (heterocyclic bases) ของคำขอรับสิทธบิัตรนีม้ีโนโตรเจนอะตอมใน

ตำแหนง่ที่ 4’ ในขณะที่ในเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3 เป็นคารบ์อนอะตอม นิวคลีโอเบสทีไ่ดถู้กเปิดเผย
ในเอกสารหมายเลข 2 ยังมไีนโตรเจนอะตอมในตำแหนง่ที่ 9’ (N-Nucleoside) นอกจากนี้ยังพบวา่ การ
แทนที่ด้วยไนโตรเจนที่ตำแหน่ง 4’ ในเฮเอทโรไซคลิกเบสได้ถกูเปิดเผยแล้วในเอกสารหมายเลข 4, 5 
และ 6 
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รูปที่ 3: เอกสารหมายเลข 4 (หน้าที่ 16) - heterocyclic bases ที่มี N ในตำแหน่งที่ 4’ 

 

 
รูปที่ 4: เอกสารหมายเลข 5 - pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine C-nucleosides ที่มี N ในตำแหน่งที่ 4’ 

 

 
N-nucleoside                                     C-nucleoside 

รูปที่ 5: เอกสารหมายเลข 6 (หน้าที่ 1-2) - pyrrolo[2,1-f] [1,2,4]triazine C-nucleoside ทีม่ี N ในตำแหน่งที่ 4’ 

นอกจากนี ้ เอกสารหมายเลข 7 แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการสลายตัวหลักของอะดโีนซนี, 6-N ดี
แอมิเนชั่น, สามารถถูกเหนี่ยวนำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการยกัย้ายของความหนาแนน่ของอิเลก็ตรอนที่
ตำแหนง่ที่ 7 ของเฮเทอโรเบส และการแทนที่ของ nucleoside-defining 9-N –2’-C-methyladenosine 
ด้วยอะตอมคาร์บอนที่ให้ C-นิวคลีโอไซด์ ทีม่ีความคงตวัมากขึ้นทางการเมทาบอไลซ์  

 

 
รูปที ่6: โครงสรา้งที่อธิบายไว้ในเอกสารหมายเลข 7 
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จึงสรุปไดว้่านวิคลโีอเบสที่ได้ถูกเปดิเผยไว้ในคำขอรบัสทิธิบตัรฉบับนี้เปน็ส่วนหนึ่งของนวิคลโีอ
ไซด์แอนา ล็อกซึ่งมปีระโยชน์เปน็สารต้านไวรัส จึงไม่ไดแ้สดงขั้นการประดิษฐ์ทีสู่งขึ้นเหนือศิลปะ
วิทยาการก่อนหน้า (เอกสารหมายเลข 1 ถึง 7) สำหรบับุคคลผูม้ีความชำนาญในศิลปะวิทยาการ ผู้ซึง่
สามารถวิเคราะหโ์ครงสร้างพ้ืนฐานของเฮเทอโรไซคลกิที่ได้เปิดเผยไวแ้ละรับรู้เสถียรภาพท่ีเพิ่มขึ้นทีไ่ดร้ับ
การพิสูจนแ์ล้วของ C-นวิคลโีอไซด ์จึงสามารถสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเฮเทอโรไซคลกิที่เหมือนกนักับคำ
ขอรับสิทธิบตัรนี้ได้โดยง่าย 

2) การแทนที่น้ำตาล (sugar substitution) ตามข้อถือสิทธิที ่1-19 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่
สูงขึ้น  

เนื่องจากนวิคลโีอไซดแ์อนาล็อกที่ถูกดดัแปลงนำ้ตาล (sugar-modified nucleoside 
analogs) นั้น ไดถู้กเปิดเผยคุณสมบตัิว่าสามารถยับยัง้ฤทธิ์ของเอนไซม์ RNA-dependent RNA 
polymerase (RdRp) และขัดขวางการแบง่ตวัของไวรสัตับอักเสบซี (HCV) ในระบบเรพลิคอน (replicon 
system) ตามทีแ่สดงในเอกสารหมายเลข 8  คำขอรับสทิธิบตัรฉบับนี้เปดิเผย C-nucleosides ที่มกีาร
แทนทีว่งแหวนน้ำตาลในตำแหน่ง 1’ สว่นใหญข่องพวกมันดว้ย CN, แต่ยังมกีารแทนที่ CH2OH, OH, 
OCH3, CH3, N3, C-CH; ในตำแหน่งที ่2’ ดว้ย CH3 และ CH2OR7 ในตำแหน่งที่ 5’ ซึ่งเอกสารหมายเลข 1 
ได้เปิดเผยสารประกอบที่คลา้ยคลึงกนัโดยส่วนใหญ่ทีม่ีการแทนที่ตำแหนง่ที่ 4´, แตส่ารประกอบเหลา่นัน้
เป็นเพียงตัวอย่าง และ “ผูช้ำนาญในศิลปะวิทยาการแขนงนัน้ย่อมเข้าใจวธิีการแปรผันสภาวะของปฏิกิริยา
จำเพาะเพื่อใหไ้ดข้อบเขตทีส่มบูรณข์องการประดิษฐ์” (หน้า 249) ขอบเขตทั้งหมดของสิ่งประดิษฐท์ี่อ้างถึง 
ประกอบรวมด้วยการแทนทีต่ำแหนง่ที่ 1’ ของวงแหวนน้ำตาล เข่น CN, CH2OH, CH3, N3, C-CH และ
ตำแหนง่ที่ 2’ ของวงแหวนน้ำตาล เชน่ CH3 (หน้าที่ 277-279 ของเอกสารหมายเลข 1) ดังนั้น ความ
แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการแทนที่ในตำแหน่งที่ 5’ เป็น OR แทนที่ CH2OR มันมีคุณค่าที่จะบอกว่านิว
คลีโอไดไซด์ตามธรรมชาตปิระกอบดว้ย 5’ CH2OH ในโครงสรา้งของพวกมัน  สว่นนิวคลโีอไซด์แอนาล็อกที่
ได้ถกูเปดิเผยไว้ในเอกสารหมายเลข 2 มี CH2OR ในตำแหน่งที่ 5’ และ H หรือ CH3 ในตำแหน่งที่ 2’ ของ
วงแหวนน้ำตาล (หน้า 7, ตวัอย่างหน้า 26-68 ของเอกสารหมายเลข 2) สารประกอบที่เปน็ตวัอย่างใน
เอกสารหมายเลข 2 มี H ในตำแหนง่1’ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการประดิษฐ์ทั้งหมดประกอบรวมดว้ย 
หมู่แทนที่ทีต่ำแหน่ง 1’ เช่น CH2OH, CH3 (หน้าที่ 7 ของเอกสารหมายเลข 2) การแทนทีข่องตำแหน่ง 2’
ด้วย CH3 ยังได้ถกูอธบิายไวใ้นเอกสารหมายเลข 3 และ 7 นอกจากนี้ในการค้นควา้สารทางการรักษาใหม่
นั้นนกัวิจัยยังไดค้้นหา 1’-subtitutions nucleosides ตวัอย่างเช่น เอกสารหมายเลข 9 (Yoshimura และ
คณะ, 1996) อธบิายการสังเคราะหน์ิวคลโีอไซด์ที่ม ีCN เป็นหมูแ่ทนที่ที่ 1’ (1'-C-cyano-pyrimidine 
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nucleosides) และเอกสารหมายเลข 10 (Franchetti และคณะ, 2005) ที่แทนทีด่ว้ยหมู่เมทิล (1’-C-
methyladenosine) 

ดังนัน้ การสังเคราะหน์ิวคลโีอไซดแ์อนาล็อกด้วยกิ่งก้านต่างๆ ของน้ำตาลโมอิตี้จึงเปน็กลวธิี
โดยทัว่ไปในสาขาวิทยาการ โดยหมู่แทนที่ที่อ้างไว้ในคำขอรับสิทธิบตัรนี้ได้ถกูเปดิเผยไว้ในศิลปะวิทยาการ
ก่อนหน้า (เอกสารหมายเลข 1 ถึง 9) แล้ว ดงันัน้บุคคลผู้มีความชำนาญในศิลปะวทิยาการจึงสามารถใช้ C-
nucleosides เพื่อคิดคน้การแทนที่ตำแหน่งที่ 1’ของวงแหวนน้ำตาลได้โดยง่าย ดังนั้นข้อถือสิทธิเหล่าน้ีจึง
ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ทีสู่งขึน้   

3) หมู่ปกป้อง (หรือหมู ่R7 ) ในข้อถอืสิทธิที ่1-18 และ 21-38  ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
และเป็นที่รู้จักกันดีแก่บุคคลผู้มีความชำนาญในศิลปะวิทยาการ 

เนื่องจากสารประกอบสว่นใหญ่ที่อ้างไว้ในคำขอรับสิทธบิัตรฉบบันี้มี R7=H ซึง่มันคอือะตอมที่
ถูกเชื่อมเขา้กับ O อะตอมในนวิคลีโอไซดต์ามธรรมชาต ิตวัอย่างเช่นการนำเสนอของ Radtke และคณะ 
(2018) รูปที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 11 หลกัการเดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้กับสารประกอบที่มหีนึ่งหรือสาม
หมู่ฟอสเฟตเป็น R7 หมู่เหลา่นี้ไมเ่พียงแต่ได้ถกูเปดิเผยไว้แลว้ในเอกสารหมายเลข 1 (หนา้ที่ 312-314) 
เอกสารหมายเลข 2 (หน้าที ่14) และเอกสารหมายเลข 3 (หน้าที่ 13) แต่ยังเป็นทีรู่จ้ักกันอย่างกว้างขวางวา่
เมื่อเขา้สู่เซลล์ นวิคลโีอไซดจ์ะถูกเปลี่ยนแปลงเริ่มแรกไปเป็นนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟต (NTP) โดยเซลลูลาร์
ไคเนส (cellular kinases) ในสามปฏิกริิยาฟอสโฟรีเลชัน่ตดิต่อกัน ตวัอย่างจะแสดงไว้ในรูปที่ 7 ใน
การศกึษาของ Stein y col. (2001) ตามเอกสารหมายเลข 12 

 

 
รูปที ่7: อะดีโนซีน (นิวคลีโอไซด์ทีป่ราศจากหมู่ฟอสเฟต), อะดีโนซนีโมโนฟอสเฟต และ อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต ตามลำดับ 

 
ข้อถือสิทธิ 1 และข้อถอืสิทธิ 21 ของคำขอรบัสิทธบิัตรฉบับนี้ระบวุ่า R7 สามารถเปน็ H, -

C(=O)R11, -C(=O)OR11, -C(=O)NR11R12, -C(=O)SR11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)(OR11), -S(O)2(OR11), -
SO2NR11R12, หรือ  
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แต่ละ Y หรอื Y1 เป็นอิสระต่อกนั คือ O, S, NR, +N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR) หรอื N-NR2; 
 

ในสารประกอบทั้งหมดใหต้วัอย่าง Y คอื O ซึ่งเหมือนกบัในเอกสารหมายเลข 1 ทีซ่ึง่
สารประกอบตามสูตร I, II, III และ IV มีฟอสโฟเอสเทอรเ์หมือนกนั (รปูที่ 8) 

 
รูปที่ 8: ตัวอย่างที่ให้ไว้ในเอกสารหมายเลข 1 

 
คำขอรับสิทธิบตัรนี้ยงัอ้างสทิธิว่า W1 และ W2, เมื่อใช้ดว้ยกัน, เปน็ -Y3(C(Ry)2)3Y3-; หรือหนึง่

ใน W1 หรอื W2 ดว้ยกนักับไม่วา่ R3 หรอื R4 เปน็ -Y3- และอกีอันของ W1 หรอื W2 คือสตูร Ia; หรอื 
W1 และ W2 แต่ละตวัเป็นกลุ่มของสตูร Ia อย่างเปน็อิสระ: 

  
ที่ซึ่ง: 
แต่ละ Y2 เป็นพันธะโดยอิสระ คือ O, CR2, NR, +N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), N-NR2, S, S-S, S(O), หรือ 
S(O)2;  
แต่ละ Y3 คือ O, S, หรอื NR อย่างเป็นอิสระ; 
M2 คือ 0, 1 หรือ 2; 
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แต่ละ Rx คือ สูตร: 

 
 
ที่ซึ่ง: 
แต่ละ M1a, M1c, และ M1d คือ 0 หรือ 1 อย่างเปน็อิสระ; 
 
M12c คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 หรือ 12; 
 
แต่ละ Ry คือ H, F, Cl, Br, I, OH, R, -C(=Y1)R, -C(=Y1)OR, -C(=Y1)N(R)2, -N(R)2, -+N(R)3, -SR, -S(O)R, -
S(O)2R, -S(O)(OR), -S(O)2(OR), -OC(=Y1)R, -OC(=Y5)OR, -OC(=Y1)(N(R)2), -SC(=Y1)R, -SC(=Y1)OR, -
SC(=Y1)(N(R)2), -N(R)C(=Y1)R, -N(R)C(=Y1)OR, -N(R)C(=Y1)N(R)2, -SO2NR2, -CN, -N3, -NO2, -OR, 
หรือ W3 อย่างอิสระ; หรือเมื่อนำมาใช้ดว้ยกัน, สอง Ry บนคารบ์อนอะตอมเดียวกนัสร้างวงแหวนคารโ์บไซ
คลิกจาก 3 ถงึ 7 คาร์บอนอะตอม;” 
 

นอกจากคำขอรับสทิธิบตัรนีย้ังอ้างสิทธิเหมือนทีม่ีการอ้างสิทธิไว้ในเอกสารหมายเลข 1 ทุก
ประการ ดังในเอกสารหมายเลข1 หน้าที ่288-289 มีข้อความว่า 
“W1 และ W2 คือแต่ละตัว, อย่างเปน็อิสระ, กลุ่มของสตูร Ia: 

 
ที่ซึ่ง:  
แต่ละ Y1 คือ O, S, NR, +N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), N-NR2 อย่างเปน็อิสระ,   
แตะ่ล Y2 เป็นพันธะอย่างเปน็อิสระ คือ O, CR2, NR, +N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), N-NR2, S, S-S, S(O), 
หรือ S(O)2;  
M2 คือ 0, 1 หรือ 2; 
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แต่ละ Rx คือ Ry อย่างเปน็อสิระ,  หมู่ปกป้อง, หรอืสูตร: 

 
 
ที่ซึ่ง: 
MIa, MIc, และ MId คือ 0 หรือ 1 อย่างเป็นอิสระ; 
M12c คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 หรือ 12; หรือ 
เมื่อใช้ดว้ยกัน, สอง Rx ที่ถกูแทนที่ดว้ย C2-C4 alkylene อย่างเลือกได้จึงสรา้งเฮเทอโรไซเคิลที่
ประกอบด้วยฟอสฟอรัส (phosphorous-containing heterocycle); 
 
แต่ละ Ry คือ H, F, Cl, Br, I, OH, R, -C(=Y1)R, -C=Y1JOR, - C=Y1JN(R)2, -N(R)2, -+N(R)3, -SR, -S(O)R, 
-S(O)2R, -S(O)(OR), - S(O)2(OR), -OC=Y1JR, -OC(=Y1)OR, -OC=Y1XN(R)2), -SC(=Y1)R, -SC=Y1JOR, -
SC=Y1XN(R)2), -N(R)C=Y1JR, -N(R)C=Y1JOR, or -N(R)C=Y1JN(R)2, amino (-NH2), ammonium (-
NH3+), alkylamino, dialkylamino, trialkylammonium, C1-C8 alkyl, C1-C8  alkylhalide, 
carboxylate, sulfate, sulfamate, sulfonate, C1-C8  alkylsulfonate, C1-C8 alkylamino, C1-C8 
alkylhydroxyl, C1-C8 alkylthiol, alkylsulfone (-SO2R), sulfonamide (-SO2NR2), alkylsulfoxide 
(-SOR), ester (-C=O)OR), amido (-C(=O)NR2), nitrile (-CN), azido (-N3), nitro (-NO2), W3 อย่าง
เป็นอิสระ; หรอืเมื่อใชด้้วยกนั, สอง Ry บนคารบ์อนอะตอมเดียวกนัสร้างวงแหวนคาร์โบไซคลิคจาก 3 ถงึ 7 
คาร์บอนอะตอม” 

ดังนัน้การอ้างสิทธิทัว่ไปสำหรับ R7  เหมือนกับที่อ้างสทิธิไว้ในเอกสารหมายเลข 1 ดังนั้น 
อนุพันธ์ทีเ่กี่ยวข้องทัง้หมดจากการอ้างสิทธิ์จึงเหมือนกนั  

ในบรรดาสารประกอบที่เปน็ตวัอย่างในคำขอรับสิทธิบตัรฉบับนี้ มีฟอสโพไตรเอสเทอร์โปรนิ
วคลีโอไทด์ (phosphotriester pronucleotides) ที่มหีมู่ปกป้องชั่วคราว, เชน่ สารประกอบ 6 และ 18 
(หน้าที ่120 และ 133):  
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รูปที่ 9: สารประกอบที่ 6 และ 18 ของคำขอรับสิทธิบัตร 

 
ตามที่ผูข้อรบัสิทธบิัตรแสดง การสงัเคราะห์โปรนวิคลโีอไทดด์้วยหมู่เหล่านีไ้ดถู้กอธบิายไวแ้ลว้

ในเอกสารหมายเลข 13 ดว้ย S-acyl-2-thioethyl (SATE) และในเอกสารหมายเลข 14 ดว้ยคาร์บอเนต
โปรดรักส ์ยิ่งไปกว่านัน้ พวกมันยังถูกรวมไว้ในสาระสำคัญที่เปน็ไปได้ในเอกสารหมายเลข 1 (ข้อถอืสิทธ ิ1, 
หน้า 289)  

นอกจากนี้ เทคโนโลย ี“ProTide” เป็นแนวทางโปรดรักส์ที่ไดร้ับการพัฒนาสำหรับการส่งมอบ
ภายในเซลล์ที่มปีระสิทธิภาพของนวิคลีโอไซดแ์อนาล็อกส์โมโนฟอสเฟต (nucleosides analogs 
monophosphates) และโมโนฟอสโฟเนต (monophosphonates) เทคโนโลยีนีเ้พ่ิมความไม่ชอบนำ้ 
(lipophilicity) ของนิวคลีโอไซด์โมโนฟอสเฟตแอนาลอ็ก (nucleoside monophosphate analog) อย่าง
มากดว้ยการเพ่ิมขึ้นตามลำดับของการซมึผ่านของเมมเบรน (membrane permeation) และความพร้อมที่
จะใช้ภายในเซลล ์ยกตวัอยา่งเช่น, เพื่อสรา้งสารต้านไวรัสใหม่สำหรับการยบัยั้ง HCV, เทคโนโลยีโปรไทด ์
(Protide) ไดถู้กนำมาใช้กบัสารประกอบ 4’-azidouridine (1) เพื่อสร้างสารประกอบ 2 (หน้าที ่1841 ของ
เอกสารหมายเลข 15): 

 
รูปที่ 10: สารประกอบ 4’-azidouridine (1) และสารประกอบ 2 ของเอกสารหมายเลข 15 
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โปรดรักโมอติี้ได้รบัการอธบิายไว้ในเอกสารหมายเลข 15 เหมือนกนัที่อ้างไว้ในคำขอรับ
สิทธิบตัรฉบับนี้สำหรับสารประกอบ 20 และ 38, และมันยังถกูอ้างไว้ในเอกสารหมายเลข 1 (ข้อถือสิทธิที่ 7 
หน้า 292): 

 
รูปที่ 11: โปรดรักโมอิตี้ (Prodrug moiety) ตามที่อ้างไว้ในเอกสารหมายเลข 1 

 

ผู้ขอรับสิทธิบตัรอ้างถึงคำขอรับสิทธิบตัร WO2006/121820 สำหรับขัน้ตอนการสร้างโปรด
รักส์ (หน้าที่ 134) คำขอรับสิทธิบตัรที่อ้างถงึนี ้(เอกสารหมายเลข 16) เกี่ยวขอ้งกบัวิธีการเตรียมโมโน-ฟอส
โฟรามิเดตโปรดรักส์ (mono-phosphoramidate prodrugs), ที่สามารถทำปฏิบตัไิดด้้วยพิวรีน, ไพริมดิีน 
ใดๆ หรือเฮเทอโรแอริลเบส (heteroaryl base) อืน่ๆ  (หน้าที ่5), และไดถู้กนำมาใช้กับคำขอรบัสิทธบิัตรนี้ 
ยกตัวอย่างเชน่, สารประกอบด้านล่าง (หน้าที่ 25 ของเอกสารหมายเลข 16): 

ท่ี R คือ  
รูปที่ 12: ตัวอย่างของ mono-phosphoramidate prodrugs ในเอกสารหมายเลข 16 

 

แสดงโปรดรักโมอติี้เช่นเดียวกับที่สารประกอบ 21 ของคำขอรับสิทธิบตัรฉบับนี้ (หน้าที่ 135): 

 
รูปที่ 13: สารประกอบที่ 21 ของคำขอรับสิทธิบตัรนี้ 
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ดังนัน้โปรดรักสไ์ดถู้กเปิดเผยไว้ในคำขอรับสิทธิบตัรฉบบันี้จึงไม่มีขั้นการประดิษฐท์ี่สูงขึ้นตาม
โปรดรักสโ์มอติีแ้ละวิธีการในการเตรียมพวกมันทีไ่ดเ้ปดิเผยไวแ้ล้วก่อนหน้าและเปน็ที่รู้จักกันดีแก่บุคคลผู้มี
ความชำนาญในศิลปะวิทยาการ  

4) ข้อถือสิทธิเกี่ยวกับองค์ประกอบ (ข้อถือสิทธิที ่19-20 และ 39-40) ไม่มีความถูกต้อง ไม่
ชัดแจ้ง เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย และไม่มีขั้นการประดษิฐ์ที่สูงขึ้น 

เนื่องจากข้อถือสิทธิที่ 19-20 และ 39-40 อ้างถงึองค์ประกอบทางเภสัชกรรมที่ประกอบด้วย
ปริมาณทีม่ีประสิทธิภาพทางการรักษาของสารประกอบ 1 และพาหะที่เปน็ที่ยอมรบัทางเภสัชกรรม และมนั
อาจยังประกอบดว้ยอย่างนอ้ยหนึ่งสารทางการรักษาเพิ่มเตมิดังกล่าว ซึ่งจากนิยามตามราชบัณฑติ คำว่า
พาหะ หมายความว่า คนหรอืสัตว์ทีม่ีเชื้อก่อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในร่างกาย โดยไม่ปรากฏอาการของโรค
นั้น ๆ แต่สามารถถ่ายโอนหรือกระจายเชื้อก่อโรคนัน้ไปสู่ผู้อื่นหรือสัตว์อืน่ได้ จึงเป็นการขอถือสิทธิที่ไม่
ถูกต้องตามหลกัเภสัชกรรม แต่ควรเปน็ตัวพาที่เป็นที่ยอมรับทางเภสัชกรรม จึงเปน็ข้อถือสิทธิที่ไม่ชดัแจ้ง  

ตามคูม่ือ “คูม่ือผู้ตรวจสอบสิทธิบตัรฉบับปี 2562 หมวด 5 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบตัร
การประดิษฐแ์ละอนุสิทธบิัตรด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์ สว่นที ่2 การตรวจสอบคำขอรับสิทธบิัตรการ
ประดิษฐแ์ละอนุสิทธบิัตรทางด้านเภสัชภัณฑ์ หน้า 32 ตัวอย่างในการพิจารณาความใหม่และขัน้การ
ประดิษฐ์ที่สงูขึน้ของการประดิษฐ์ทางเภสัชภัณฑ์  1) องค์ประกอบและสูตรผสมทางเภสัชกรรมของสารออก
ฤทธิ์ การพิจารณาความใหมแ่ละขัน้การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ให้พิจารณาว่าองค์ประกอบใหม่นัน้ให้ผลทีไ่ม่เป็นที่
ประจักษโ์ดยง่ายในการแก้ปญัหาทางเทคนิคเปรียบเทียบกับเทคนิคที่เปดิเผยไว้ก่อนหน้า           จากการ
พิจารณาองคป์ระกอบทางเภสัชกรรมทีป่ระกอบดว้ยปรมิาณที่มีประสิทธิภาพทางการรักษาของ
สารประกอบ 1 และตัวพาทีเ่ป็นที่ยอมรับทางเภสัชกรรมนั้น พบวา่ในการตัง้สูตรตำรับใช้เทคนิคและความรู้
พ้ืนฐานทีเ่ป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปแก่บุคคลผู้มีความชำนาญในศิลปะวิทยาการอยู่แล้ว ซึ่งพบได้ในตำรา
ทางเภสัชกรรม "Handbook of Pharmaceutical Excipients" (1986)” หรือ Remington's 
Pharmaceutical Sciences (Mack Publishing Co., Easton, PA) ดงันัน้การประดิษฐ์นี้จงึไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

 นอกจากนี้ ตาม ม .17(4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบตัร ผู้ขอรบัสิทธิบตัรต้องระบุสิ่งทีต่้องการ
ขอรับความคุ้มครองได้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขใน ม.17(4) ประกอบกฎกระทรวงฉบบัที่ 21 ข้อ 4 ทั้งนี้ จาก
การพิจารณาคำขอรับสทิธิบตัรฉบับนี้พบวา่การประดิษฐน์ี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดให้มีสารประกอบซึง่ยับยั้ง
ไวรัสของวงศ์ Flaviviruses โดยไม่ได้ระบุองค์ประกอบทางเภสัชกรรมอยา่งชดัแจง้ในรายละเอียดการ
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ประดิษฐ ์จึงไม่อาจขอความคุ้มครองในส่วนขององคป์ระกอบทางเภสัชกรรมได้ ดังนัน้กลา่วไดว้่า 
องค์ประกอบทางเภสัชกรรมในคำขอรับสทิธิบตัรนี้จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่บุคคลผู้มีความชำนาญในศิลปะ
วิทยาการ และไม่มีความชดัเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเภสัชกรรม  

5) ข้อถือสิทธิเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันของสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
กรรมร่วมกันกับสารออกฤทธิ์ทางเภสชักรรมอกีอย่างน้อยหน่ึงตัว (ข้อถือสิทธิ 20 และ 40) ไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

เนื่องจากตามคูม่ือ “คู่มอืผู้ตรวจสอบสิทธิบตัรฉบบัป ี2562 หมวด 5 การตรวจสอบคำขอรับ
สิทธิบตัรการประดิษฐแ์ละอนุสิทธบิัตรด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์ ส่วนที ่2 การตรวจสอบคำขอรับสทิธิบตัร
การประดิษฐแ์ละอนุสิทธบิัตรทางด้านเภสัชภัณฑ์ หน้า 32 สารรวมทางเภสัชกรรม หมายถงึ การประดิษฐ์
ทางเภสัชภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์มากกว่า 2 ชนดิขึน้ไป มารวมกนัเพ่ือรักษาโรค ในส่วนการพิจารณาขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้นให้สังเกตวา่มีผลการเสริมฤทธิ์กัน  (synergistic effect) ของสารออกฤทธิ์ทั้งสองตัว
เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายหรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่จะบ่งชีข้ั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นต้องถูกอธิบายอย่างเหมาะสมและถูก
พิสูจน์ในรายละเอียดการประดิษฐ ์เชน่ ชวีปริมาณออกฤทธิ์ การทดสอบเสถียรภาพ เป็นต้น จากการ
พิจารณาคำขอรบัสิทธบิัตรนี้พบว่าไม่ได้มกีารอธิบายผลการเสริมฤทธิก์ันของสารออกฤทธิ์แตอ่ย่างไร จึง
ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นี้มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

6) การขอถอืสิทธิที่ขาดรายละเอียดทีเ่พียงพอซ่ึงเป็นลกัษณะของมาคุช (Markush 
formula) ในข้อถือสิทธิ 1-17 และ 21-37  

เนื่องจากข้อถือสิทธิ 1 และ 21 ของคำขอรบัสิทธบิัตรฉบับนี้เป็นสตูรแบบมาร์คุชทีก่ว้างและ
คลุมเครือ ดังที่เขียนไวด้ังนี ้

“สารประกอบของสตูร I: 
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หรือเกลือที่เปน็ที่ยอมรับไดท้างเภสัชกรรมของสารนัน้;โดยที…่..” 
 

จะเหน็ได้ว่าเปน็ข้อถือสิทธแิบบมาคุช (Markush) คือโครงสร้างเคมีทั่วไปที่มทีางเลอืก
หลากหลายที่ยอมใหม้ีการคุม้ครองภายใต้สิทธบิัตรเดียวของหลากหลายโครงสร้างการประดิษฐ์ตามที่อ้าง
สิทธิ โครงสร้างแบบมาร์คุชที่อ้างสิทธนิีซ้ับซ้อนและกว้างอย่างมากซึง่อาจครอบคลุมสารที่เปน็ไปได้หลายพัน
ตัว ขณะที่ตวัอย่างทีแ่สดงไวม้ีเพียงบางสว่นเท่านั้น (36 สารประกอบ, 6 อนิเทอร์มีเดียท) (ตารางที่ 1) ทำให้
เกิดประเดน็เกี่ยวกับการเปดิเผยรายละเอียดการประดษิฐ์ที่ไม่เพียงพอซ่ึงขัดกับมาตรา 17(4) แห่ง 
พ.ร.บ.สิทธิบัตร และเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบลกัษณะเฉพาะของกระบวนการเพ่ือใหไ้ด้มาแต่ละลักษณะที่
ไม่ได้แสดงไว ้ 

นอกจากนีต้าม “คูม่ือ  หมวด 5 หน้า 2 ข้อ 2. ลักษณะการประดิษฐ์ทางเคมี ในข้อ 2.1 
สารประกอบ  ระบุว่า การขอถือสิทธิในสารประกอบต้องระบุชื่อ หรือโครงสร้าง หรอืโมเลกุลของ
สารประกอบ ซึ่งสารประกอบต้องระบุชื่อสามัญ ต้องไมเ่ป็นชื่อทางการค้าหรือชื่อที่ตัง้ขึ้นเอง โครงสรา้งของ
สารประกอบต้องชดัเจน เพยีงพอที่จะขอรับสิทธิได้ และ หมวด 5 หนา้ 38 ข้อ 4 อนุพันธข์องสารประกอบ
ชนิดเดิมในรูปเกลือ” (2016) ดังนั้นคำขอที่ประกอบดว้ยการอ้างสิทธิทีเ่ป็นแบบมาคุชต้องมีขอ้มูลเพียง
พอที่จะช่วยใหบุ้คคลผูม้ีความชำนาญในศิลปะวิทยาการกระทำการประดิษฐต์ามที่อา้งสิทธิทัง้หมดโดยใช้
ความรู้โดยทั่วไประดับสามญัโดยไมต่้องทดลองและไมต่้องใช้ทักษะในการประดิษฐ์ ความครอบคลุมของ
สิทธิบตัรจึงควรจำกดัอยู่ที่เนื้อหาทีอ่้างสิทธิที่ใช้ได้จรงิตามที่เปดิเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์นัน้  

ข้อถือสิทธิ 1-17 และ 21-37 จะเกี่ยวข้องกับสารประกอบที่เปน็ไปได้จำนวนมากจากที่มีการ
ยกตัวอย่างเพียงแค่ 36 สาร และไดถู้กเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดา้นลา่งนี้ เปน็ตวัอย่างการ
เปรียบเทียบระหว่างหมูแ่ทนที่ที่อ้างไว้ในข้อถือสิทธิ 1-17 และ 21-37 (ที่เกี่ยวขอ้งกับเฮเทอโรเบส และวง
แหวนน้ำตาล (sugar ring)) และทีไ่ดร้ับการสนบัสนนุโดยตัวอย่างที่ให้ไว้ในรายละเอยีดการประดิษฐ์ (ตาราง
ท่ี 1)  
 

 หมู่แทนท่ีที่เป็นไปได้ตามที่อ้างสิทธิ หมู่แทนท่ีที่เป็นตัวอย่าง 
X1 CR10, N 

R10, คิอ H, ฮาโลเจน, NR1 1R12, N(R11)OR11, NR11NR11R12, N3, 
NO, NO2, CHO, CN, -CH(=NR11), -CH=NHNR11, -CH=N(OR11), 
-CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, -C(=S)NR11R12, -C(=O)OR11, R11, 

OR1 1 หรือ SR11 อย่างเป็นอิสระ 

CH, N 

X2 CH 
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R8 

คือฮาโลเจน, NR1 1R12, N(R1 1)OR11, NR11NR11R12, N3, NO, NO2, 
CHO, CN, -CH(=NR11), -CH=NHNR11, -CH=N(OR11), -

CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, -C(=S)NR1 1R12, -C(=O)OR11, (C1-C8 
alkyl, (C2-C8) alkenyl, (C2-C8)alkynyl, (C4-

C8)carbocyclylalkyl, optionally substituted aryl, optionally 
substituted heteroaryl, -C(=O)(C1-C8)alkyl, -S(O)n(C1-

C8)alkyl, aryl(C1-C8)alkyl, OR11 หรือ SR11 

NH2, O 

R9 

คือ H, ฮาโลเจน, NR11R12, N(R11)OR11, NR11NR11R12, N3, NO, 
NO2, CHO, CN, -CH(=NR11), -CH=NHNR11, -CH=N(OR11), -
CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, -C(=S)NR11R12, -C(=O)OR11, R11, 

OR1 1 หรือ SR11 อย่างเป็นอิสระ 

NH2, H 

R1 แต่ละ R1, R2, R3, R4 หรือ R5 คือ H, ORa, N(Ra)2, N3, CN, NO2, 
S(O)nR3, halogen, (C1- C8)alkyl, (C4-C 8)carbocyclylalkyl, 

(C1-C8)substituted alkyl, (C2-C8)alkenyl, (C2-C8)substituted 
alkenyl, (C2-C8)alkynyl, (C2-C8)substituted alkynyl, หรือ 

aryl(C1-C8)alkyl; 
หรือสอง R1, R2, R3, R4 หรือ R5 ใดๆ บนคาร์บอนอะตอมที่อยู่

ติดกัน เมื่อใช้ร่วมกันคือ -O(CO)O- หรือเมื่อใช้ร่วมกันกับอะตอม
คาร์บอนของวงแหวนทีซึ่งจะถูกติดอยู่เพื่อสรา้งพันธะคู่ อย่างเป็น

อิสระ; 
 

CH3, H 

R2 

OH, และมีแคต่ัวอย่างเดียวท่ี
เป็น O(CO)O- เมื่อใช้ร่วมกับ 

R4 
R3  H 

R4 
OH, มีเพียงตัวอย่างเดียว 

O(CO)O- เมื่อใช้ร่วมกับ R2, 
และสอง O 

R5 H 

R6 

R6 คือ ORa, N(Ra)2, N3, CN, NO2, S(O)nR3, -C(=O)R11, -
C(=O)OR11, -C(O)NR11R12, -C(=O)SR11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -
S(O)(OR11), -S(O)2(OR11), -SO2NR11R12, ฮาโลเจน, (C1-C8)alkyl, 

(C4-C8)carbocyclyl alkyl, (C1-C8)substituted alkyl, (C2-
C8)alkenyl, (C2-C8)substituted alkenyl, (C2-C8) alkynyl, (C2-
C8)substituted alkynyl, or aryl(C1-C8)alkyl หรือ R6 และไม่ว่า 

R1 หรือ R2 เมื่อใช้ด้วยกันหรือไม่ คือ -O(CO)O- 
ซึ่งมีการระบุเฉพาะเจาะจงเป็น CN ในข้อถือสิทธิที ่21 

ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ CN 
CH2OH, OH, OCH3, CH3, N3, 

C-CH 

 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองทุกความเป็นไปได้ทางโครงสร้างตามขอ้ถือสทิธิ 1 และ 
21 (และข้อถือสิทธิที่อ้างอิงข้อถือสิทธิหลกัเหลา่นี้) ไมช่ัดเจนในรายละเอยีดการประดิษฐ์ ยกตัวอย่างเชน่, 
สารประกอบ 7 ของคำขอรบัสิทธิบตัรคือนวิคลโีอไซดไ์ตรฟอสเฟต (nucleoside triphosphate) ซึง่มันเป็น
ที่รู้จักกนัอย่างกว้างขวางว่านิวคลโีอไซด์ที่มีประจมุีความเป็นขั้วสงูและจึงขาดความสามารถในการซมึผ่าน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูต้รวจสอบเพื่อใช้ยกคำขอรับสิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ 0901001785 โดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส ์

เมมเบรน ดังนั้น ความยากในการเข้าสูเ่ซลล์จะส่งผลต่อฤทธิต์้านไวรัสของมนัเอง และนอกจากนี้ยงัอาจสะสม
และทำให้เกดิความไม่สมดุลของไอออน 

สรุปได้วา่การอ้างสิทธิแบบมาคุช (Markush) ในข้อถือสทิธินีน้ั้น กวา้งเกนิไปและคลมุเครือไม่
ชัดแจง้ จำนวนความเป็นไปได้ของสารสำคญัของการประดิษฐน์ั้นมากเกินกว่าที่จะยอมรับไดว้่าสารประกอบ
ที่มีความแปรผนัทางโครงสรา้งและทางเคมีจะมีฤทธิต์้านไวรัสทีเ่หมือนกัน ดังนัน้ การอ้างสิทธิแบบมาคุช 
(Markush) ของคำขอรบัสิทธิบตัรฉบับนี้จึงไม่มกีารเปดิเผยอยา่งเพียงพอและไม่ชัดแจ้ง  

7) เอกสารหมายเลข 17 เป็นเอกสารรายงานการตรวจสอบสิทธิบตัรเบื้องตน้ที่ยื่นผ่านระบบ 
PCT เลขทีค่ำขอ PCT/US2009/041447 ซึ่งตรงกบัคำขอรับสิทธิบตัรนี้ในประเทศไทย ซึง่ได้แสดงเหตุผลว่า
คำขอรับสิทธิบัตรน้ีไม่มีขั้นการประดิษฐ์ทีสู่งขึ้น 

 
 

 
 


