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ตามทีบ่ริษัท  กิลลดี ไซเอนซ์, องิค์. ได้ยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ ์“วิธกีารสำหรับการ
บำบดัการตดิเชื้อไวรัส Filoviridae” เลขที่คำขอ 1701002360 วันที่ยื่นคำขอ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผ่าน
ระบบพีซีที และรับคำขอโดยกรมทรัพย์สินทางปญัญาประเทศไทยเมือ่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศ
โฆษณาวนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เลขที่ประกาศโฆษณา 1701002360A โดยมีข้อถอืสิทธิทัง้หมด 6 
ข้อนัน้ แม้วา่คำขอรบัสิทธบิตัรนีไ้ด้เลยกำหนดระยะเวลาที่ยื่นคดัค้านภายใน 90 วันหลังจากวันที่ประกาศ
โฆษณาแลว้กต็าม แต่มูลนิธเิข้าถงึเอดส์ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสง่เสริมการเขา้ถึงยารักษา



 

 

โรคและการรกัษาพยาบาล พบว่าคำขอรบัสิทธบิัตรนีข้ดัต่อพระราชบัญญตัิสิทธบิัตร พ.ศ. 2522 ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบญัญตัสิิทธิบตัร (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
ผู้ป่วยดว้ยโรคนีเ้พิ่มขึน้เรื่อย ๆ  หากประเทศไทยไม่มียาชนิดนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อการรักษา
ผู้ป่วยอันเนื่องจากยามีราคาแพงและไมม่ียาชื่อสามัญในตลาดที่จะทำให้เกดิการแข่งขันและราคาถูกลง
เพราะการคุม้ครองสิทธบิัตรที่ไม่สมควร  ประชาชนไทยจะไม่สามารถเข้าถงึการรักษาด้วยยาชนดินีไ้ดแ้ละ
อาจต้องเสียชีวติในที่สดุ 

 ดังนัน้ มูลนธิิเขา้ถึงเอดส์จงึขอให้ข้อมูลที่แสดงว่าคำขอรับสิทธบิัตรนีข้ัดต่อพระราชบัญญตัิ
สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิตามพระราชบญัญตัิสิทธบิัตร (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2535  และ
พระราชบัญญัติสิทธิบตัร  (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบคำขอรบัสิทธบิตัรใช้ประกอบการ
พิจารณายกคำขอรบัสิทธบิตัรดังกลา่ว เนื่องจากไม่มคีวามใหมแ่ละไม่มขีั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารหมายเลข 1 เปน็คำขอรับสิทธิบตัรเลขที่ WO2012012776 ท่ียื่นขอรับสทิธิบตัร
มาแลว้เมื่อ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 และได้เปิดเผยโครงสร้างแบบมาคุช (Markush) และสารประกอบ
เฉพาะเจาะจงทีผู่้ขอรับสิทธบิัตรคาดการณ์ไวโ้ดยการดดัแปลงหมู่ทีม่าตอ่ ซึ่งเป็นที่ประจักษไ์ด้งา่ยโดยบุคคล
ที่มีความชำนาญระดับสามญั  นอกจากนี ้มีสารประกอบบางโครงสร้างที่ได้เปดิเผยไวแ้ล้วในเอกสาร
หมายเลข 1 (ข้อถือสิทธ ิ13 และ 25) เหมือนกับทีไ่ดข้อถือสิทธไิว้ในคำขอรับสิทธิบตัรที่ 1701002360  
ดังนัน้ สารประกอบทีข่อถือสิทธิในคำขอที ่1701002360 จึงไม่ใหม่และไม่มีขัน้ตอนการประดิษฐ์ที่สงูขึ้น 

 2. เอกสารหมายเลข 2 เปน็นิพนธต์้นฉบบัของ Aesop Cho และคณะ ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 
2012 และไดเ้ปดิเผยโครงสร้างแกนตามที่ได้มีการขอถอืสิทธิไว้ในคำขอที ่1701002360 โดยไดม้ีการ
เปิดเผยการแทนที่หมูไ่ซยาโนที่ตำแหน่ง 1’ ในแกน ที่เหมือนกับทีข่้อถอืสิทธิในคำขอที่ 1701002360  ใน
เอกสารหมายเลข 2 ยังแสดงให้เหน็อีกว่า การดดัแปลงโครงสรา้งของ N-นิวคลีโอไซด์ตามธรรมชาตขิองทัง้
น้ำตาลหรอืเบสทำให้ได้สารที่มีฤทธิท์างการรกัษา เช่น สารต้านไวรัสทีเ่กดิจากการดัดแปลงน้ำตาลโมอติี้ 
(การแทนที่ทีต่ำแหน่ง 1’) และหมูแ่ทนที่ที่ต่อเข้ากับนำ้ตาลโมอิตี้ทีต่ำแหน่งที ่5’ และยังได้ตรวจสอบ



 

 

นิวคลโีอไซด์ที่ถูกแทนที่ที่ 1’ ว่าเป็นตัวยบัยั้งของ RNA โพลีเมอเรสที่พ่ึงพา RNA ของไวรัส  และยังได้
ทดสอบสารประกอบวา่มีฤทธิ์ต้านไวรัสต่างๆ ไดแ้ก ่Paramyxoviridae, Flaviviridae, Coronaviridae 
(SARS-CoV) เปน็ตน้  นอกจากนี้ เอกสารหมายเลข 2 ยังเปิดเผยวธิีการเตรียมสารประกอบ และเปดิเผย 
ไตร-ฟอสเฟต และ บิส-(SATE) โมโน-ฟอสเฟต โปรดรักส์ ของสารประกอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์โดยบุคคลที่
มีความชำนาญทัว่ไป  ดงันัน้ คำขอรับสิทธิบตัรที ่1701002360 จึงไม่มีขั้นการประดษิฐ์ที่สูงขึน้และไม่มี
ความใหม่  

 3. เอกสารหมายเลข 3 เปน็คำขอรับสิทธิบตัรเลขที่ WO2012040127A1 ท่ียื่นขอรบั
สิทธิบตัรเมื่อ 19 กนัยายน ค.ศ. 2011 และเปน็คำขอฯ เกี่ยวกับสารประกอบและเกลือที่เปน็ที่ยอมรับทาง
เภสัชกรรมของมัน ที่ซึง่แกนเฮเทอโรไซคลกิเบสเป็นการสร้างสารใหม่ทีม่ีคุณสมบัติทางชีวภาพคลา้ยคลึงกบั
สารแม่ bioisosteric (Bi-oisosteric replacement) ตามที่ขอถือสิทธิในคำขอรบัสทิธิบตัรเลขที่ 
1701002360  นอกจากนี้ ในเอกสารหมายเลข 3 ยังเปดิเผยโครงสร้างแกนกลางทีแ่ม้วา่วงแหวนไบไซคลิค
ที่มีอะตอมไนโตรเจนของวงแหวนห้าเหลี่ยมไม่ได้แบ่งปนักันกับวงแหวนหกเหลี่ยม แต่จำนวนไนโตรเจน
อะตอมในระบบวงแหวนไบไซคลิก และการแทนที่ของหมู่อะมโินเหมือนในคำขอรับสิทธิบตัรเลขที่ 
1701002360  และนำไปสูก่ารพัฒนาดัดแปลงทาง bioisosteric (bioisosteric modification) โดยผูม้ี
ความรู้ความชำนาญระดบัสามัญได้  ดงันัน้ คำขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 1701002360  จึงไม่มขีั้นการประดิษฐท์ี่
สูงขึ้นและไม่มคีวามใหม ่ 

 4. เอกสารหมายเลข 4 เปน็คำขอรับสิทธิบตัรเลขที่ US2010015094A1 ท่ียื่นขอรบั
สิทธิบตัรผ่านระบบ PCT เมือ่วันที ่11 มกราคม ค.ศ. 2008 และได้เปดิเผยการใช้สารประกอบทีม่ีความ
คล้ายคลึงกนัทางโครงสรา้งกับสารประกอบตามคำขอรบัสิทธิบตัรเลขที ่1701002360 ที่ขออ้างสิทธิ ซึ่งใช้
สำหรบัการรักษาโรคตดิเชื้อไวรัส  ในเอกสารหมายเลข 4 ได้สอนประโยชน์ของสารประกอบที่อยู่ภายใต้สตูร
โครงสร้างที่กวา้งของมนัในการรกัษาโรคติดเชื้อไวรัส เช่น อโีบล่า ฤทธิ์ตา้นไวรัสของสารประกอบไดร้ับการ
ประเมินการทดสอบ HCV polymerase โดยเอกสารหมายเลข 4 ยังได้รบัการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับ
สารประกอบทางเลือกที่มปีระโยชน์สำหรับการรักษาการตดิเชื้อ Filoviridae  นอกจากนี้ เอกสารหมายเลข 
4 ยังสอนว่า หมู่เมทิลของ R’7 อาจถูกแทนที่โดย H หรอื F (ตามข้อถือสิทธิที ่5) ดงันั้น บุคคลที่มีความ
ชำนาญระดับสามัญจงึสามารถคาดเดาไดว้่าสารประกอบที่ตกอยู่ภายใต้สูตรที่กล่าวถึงนี้จะมีฤทธิ์ในการ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัส ที่ประกอบรวมถึง อโีบลา่  คำขอรบัสิทธิบตัรเลขที ่1701002360 จึงไม่มขีั้นการ
ประดิษฐ์ที่สงูขึน้



 

 

5. เอกสารหมายเลข 5 ซึง่เป็นจดหมายของ Cancer Patients Aid Association ได้แสดง
เหตุผลในการขอใหเ้พิกถอนสิทธิบตัรเลขที่ 332280 ของประเทศอนิเดีย ซึ่งเปน็สิทธิบตัรฉบับที่สอดคลอ้ง
กับคำขอรบัสิทธบิัตรผ่านระบบ PCT เลขที่คำขอ PCT/US2015/057933 ซึ่งตรงกบัคำขอรับสิทธิบตัรเลขที่ 
1701002360 ในประเทศไทย โดยจดหมายดงักล่าวไดแ้สดงเหตุผลวา่สิทธบิัตรฉบบัเลขที ่332280 ของ
ประเทศอินเดีย ไมไ่ดเ้ป็นการประดิษฐ์ที่ใหมแ่ละไม่มขีั้นการประดิษฐ์ที่สงูขึ้น 

6. เอกสารหมายเลข 6 เปน็เอกสารรายงานการตรวจสอบสิทธบิัตรที่ยื่นผ่านระบบ PCT เลขที่
คำขอ PCT/US2015/057933 ซึ่งตรงกบัคำขอรบัสิทธบิัตรเลขที ่1701002360 ในประเทศไทย ซึ่งไดแ้สดง
เหตุผลว่าคำขอรับสิทธิบตัรนี้ไมม่ีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึน้ 

7. ชื่อการประดิษฐ์ และขอ้ถือสิทธิที ่4-6 ในคำขอรับสทิธิบตัรนี ้กล่าวถงึการใช้สารประกอบ
สำหรบัการบำบดัการติดเชือ้ไวรัส Filoviridae การตดิเชื้อไวรัสอีโบลา และการติดเชื้อไวรัสมาร์เบริ์กใน
มนุษย์ ทั้งนี้ สาระสำคัญคือการใช้สารประกอบเพื่อการบำบดัรักษา จึงขัดต่อมาตรา 9 (4) และเปน็การ
กล่าวอย่างไมช่ัดแจ้ง ไมไ่ดแ้สดงให้เห็นถึงรายละเอียดของวธิีการใช้ว่าใช้อย่างไร ปรมิาณการใช้เปน็เท่าไร 
จึงเป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างกวา้ง ๆ ซึ่งขัดต่อมาตรา 17(4) 

 จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับการพิจารณายกคำขอรับสิทธิบตัรดังกลา่วในประเทศ
ไทย รวมถงึคำขอรบัสิทธบิัตรในยาชนดิเดียวกันที่ยังไมไ่ด้ประกาศโฆษณา 

       

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล 

      ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงยา 

 

 

สำเนาถึง นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 


