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7 กรกฎาคม 2554 
 

อันตรายตอการเขาถึงยา 
ของขอตกลงการคาเสรีขามมหาสมุทรแปซิฟก 

 
บันทีกเอกสารสรุป:    

 
วิเคราะหเอกสารรั่วไหลของสหรัฐฯวาดวย 

การขจัดสิทธิในการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตร 
 

เมื่อไมนานมานี้ มีการนําเอกสารของสหรัฐฯออกมาเวยีนใหรับรูกันในกลุมประเทศซึ่งกําลังเจรจาจดัทํา
ขอตกลงการคาเสรีขามมหาสมุทรแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership Agreement [TPPA] หรือเรียก
ยอๆวา ทีพีพีเอ) ในเอกสารดังกลาว สหรัฐฯวางเคาโครงขอโตแยงวาดวยการขจัด “สิทธิในการรองคัดคาน
กอนการออกเอกสารสิทธิบัตร (Pre-grant opposition)”1 เอาไว สิทธนิี้เปนเครื่องมอืสําคัญที่จะชวย
ปองกันไมใหผูขอจดสิทธิบัตรมีอํานาจผูกขาดตามสิทธิบัตรโดยอาศัยขอมูลที่ไรน้ําหนักหรือผิดพลาด ทั้งยัง
ชวยยกระดับคณุภาพและประสิทธิภาพการตรวจสอบของสํานักสิทธิบัตร และชวยคุมครองการเขาถึงยาอีก
ดวย 
 
เอกสารรั่วไหลดังกลาวนี้สามารถดาวนโหลดไดที:่ http://www.citizen.org/documents/Leaked- US-
TPPA-paper-on-eliminating-pre-grant-opposition.pdf.  
 
กระบวนวิธีการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรซึ่งยอมรับการมีสวนรวมอยางกวางขวาง2 จะ
ยินยอมใหบุคคลใดก็ได รวมไปถึงนักวจิัย เอ็นจีโอ องคกรดานสุขภาพ และคูแขงดานการตลาด รองคัดคาน
การขอจดสิทธิบัตรดวยการยื่นขอมูลและผลการวิเคราะหใหแกผูตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาตาม
กระบวนการทางปกครองแบบกลาวหา (Adversarial administrative process) วิธีการรองคัดคานกอน
การออกเอกสารสิทธิบัตรจะชวยปรับปรุงคุณภาพของสทิธิบัตรและความถูกตองแมนยําของขอถือสิทธิตาม

                                                 
1 ในมาตรา 8.7 ของเนื้อหาขอตกลงทีพีพีเอที่เสนอใหพิจารณาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 สหรัฐฯเสนอใหตัดสิทธิซึ่งมีอยู
ในขณะนี้ที่จะดําเนินการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรออกไปเสีย โดยบัญญัติไววา “ในกรณีที่คูสัญญาบัญญัติ
ใหมีกระบวนวิธีซึ่งอนุญาตใหบุคคลภายนอกสามารถรองคัดคานการออกเอกสารสิทธิบัตรไดนั้น คูสัญญาจักไมกําหนดใหมี
การดําเนินการตามกระบวนวิธีดังกลาวไดกอนการออกเอกสารสิทธิบัตร”   
2 กระบวนวิธีการรองคัดคานการออกเอกสารสิทธิบัตรที่ไดผลมากที่สุดดังเชนที่ใชกันในอินเดีย เปนกระบวนวิธีซึ่งเปดให 
‘บุคคลใดก็ได’ ไมจํากัดวาจะตองเปนฝายที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูที่อาจเปนคูแขงหรือนักวิจัยในสาขาซึ่งเกี่ยวของกับการ
ขอจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวเน่ืองเทานั้น    
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สิทธิบัตร (Patent claims) กระบวนการนี้จะชวยปองกนัการผูกขาดยาโดยอาศัยสิทธิบัตรซึ่งไดรับมาโดยไม
สมควรเพราะเปนสิทธิบัตรที่มีสวนในการสรางนวัตกรรมเพียงเล็กนอยแตกลับตั้งราคาเอาไวสูงมาก 
 
ขอเสนอของสหรัฐฯจะตัดสทิธิในการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรออกไปจากฎหมายของ
ประเทศตางๆที่กําลังเจรจาจดัทําขอตกลงทีพีพีเออยู ไดแกนวิซีแลนด ออสเตรเลีย เปรู ชิลีและเวยีดนาม การ
ที่สหรัฐฯมุงโจมตีประเดน็การรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตร อันเปนการแสดงทาทีที่สอดคลอง
กับจุดยืนอื่นๆของสหรัฐฯเกีย่วกับเรื่องทรัพยสินทางปญญาในขอตกลงทีพีพีเอนั้น นาจะตีความไดวาเปน
ความพยายามเจาะจงเลนงานระบบมาตรฐานสทิธิบัตรของอินเดียทีเ่ขมงวดกวาของประเทศอื่นๆเปนการ
เฉพาะ 
 
การกําจัดกระบวนวิธีการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรออกไปเปนการเอื้อประโยชนใหแก
บริษัทยายกัษใหญ ในขณะทีโ่ครงการสาธารณสุขตางๆและสิทธิในการเขาถึงยากลับเปนฝายเสียประโยชน 
ตัวอยางเชน ประเทศอินเดยีเปนผูจัดหายาชื่อสามัญแถวหนาของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย การที่กลุม
สุขภาพสามารถยื่นคํารองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรในอินเดยีได ชวยปองกันไมใหบริษทัยาตาน
ไวรัสเอดสมีสิทธิผูกขาดระยะยาวในยาเหลานั้นโดยใชขออางวาไดรับสทิธิบัตรตอยอด (Follow-on 

patents) มาแลว ยาดังกลาวเหลานี้ไดแก ลามิวูดีน/ไซโดวูดนี (Lamivudine/zidovudine) เนวิราพีน
สําหรับเด็ก (Nevirapine) เทโนโฟเวยีร (Tenofovir) ดารูนาเวยีร (Darunavir) และโลพินาเวยีร/ริโทนา
เวียร (Lopinavir/ritonavir) ที่ทนความรอนและเพิ่งวางตลาดไปเมื่อเร็วๆนี้ มีการคดัคานการยืน่ขอจด
สิทธิบัตรยาโลพินาเวยีร/ริโทนาเวยีรเพราะเปนการขอรับสิทธิบัตรผูกขาดเปนเวลาหลายป ทั้งๆที่เปนเพียง
การนําเสนอยาตัวเกาในรูปแบบใหม3 เทานัน้ 
 
ที่ตลกรายก็คือเอกสารรั่วของสหรัฐฯชิ้นนี้อางวาสิทธิในการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรเปน
การสรางภาระอันไมสมควรใหแกทั้งผูขอจดสิทธิบัตรและสํานักสิทธิบัตร สรางความไมแนนอน และ “มี
ความเสี่ยงตอการใชอํานาจโดยมิชอบ” ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจไปคุกคามผูตรวจสอบและผูขอจด
สิทธิบัตรได โลกทัศนกลับตาลปตรแบบนี้เปนการมองขามขอเท็จจริงดงัตอไปนี้คือ 
 

 ในวงวิชาการชั้นสูงดานเวชภัณฑและโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเทคโนโลยีใหมๆอยางเชน
เทคโนโลยีชีวภาพนัน้ มีปญหาเรื้อรังเรื่องการขอจดสิทธิบัตรที่ต่ํากวามาตรฐานอยูเปนประจํา 
สิทธิบัตรที่ไดมาโดยไมสมควรทําใหรัฐบาลและผูบริโภคตองสิ้นเปลืองคาใชจาย รวมท้ังทําให
คูแขงที่ถูกตองตามกฎหมายตองเปลืองเงินทองเพื่อทําธุรกรรมเปนจํานวนมาก แตสิทธิในการรอง
คัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรกลับจะชวยปองกนัไมใหผูขอจดสิทธิบัตรใชกฎระเบียบหา

                                                 
3 ตองการขอมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับคดีนี้ ดูไดที่โครงการริเริ่มเพื่อยา การเขาถึงและความรู (I-MAK): http://www.i-
mak.org/lopinavirritonavir/ 
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ประโยชนใสตัวโดยไมถูกตอง และยังจะชวยยกระดับคณุภาพสิทธิบัตรดวยการขจัดการขอจด
สิทธิบัตรที่ดอยคุณคาออกไปอยางเครงครัดดวย 

 อันที่จริงแลว สิทธิในการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรจะชวยเพิ่มความแนนอนใหแก
การตัดสินใจดานธุรกิจของผูทําการประดิษฐและบริษัทผลิตยาชื่อสามัญ ดวยการกําหนดขอถือสิทธิ
ตามสิทธิบัตรที่มีการคัดคานไดเร็วมากกวา (และสิ้นเปลืองนอยกวา) การไปฟองรองคดีหลังจากมี
การออกเอกสารสิทธิบัตรใหแลว 

 การยื่นคําขอจดสิทธิบัตรที่ไรสาระและน้ําหนักตางหากที่เปนการสรางภาระทางปกครองใหแก
สํานักสิทธิบัตรโดยไมสมควร 

 การรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรสามารถชวยยกระดับประสิทธิภาพและความแมนยาํ
ในการควบคุมกฎระเบยีบได โดยการรายงานใหผูตรวจสอบสิทธิบัตรทราบถึงงานที่ปรากฏอยูแลว 
(Prior art ซ่ึงมีอยูในรูปของการประกาศโฆษณา (Publications) ผูใชกอน [Prior use] และการ
เปดเผยวิทยาการที่ปรากฏอยูแลวในรูปแบบอื่นๆอันอาจทําใหการรองขอจดสิทธิบัตรนั้นหมด
ความจําเปนไป) เพื่อที่เจาหนาที่ดังกลาวอาจจะตรวจสอบขออางสิทธิเร่ืองความใหม (Novelty) 
และการประดษิฐที่สูงขึ้น (Inventiveness) ได เนื่องจากผูตรวจสอบสิทธิบัตรในประเทศกําลัง
พัฒนามีเวลาและทรัพยากรจาํกัด จึงมกัไมใครมีโอกาสไดใชเครื่องมือการวิจัยทีด่ีที่สุดกับใครเขา 
สวนผูขอจดสทิธิบัตรนั้น บางครั้งก็ประมาทหรือบางก็ถึงกับเจตนาทีจ่ะละเลยไมยอมเปดเผยขอมลู
ของงานที่ปรากฏอยูแลวใหผูตรวจสอบทราบ 

 การรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรเปนการกระทําที่คุมทุน ยกตวัอยางเชน ตามขอมูลที่
ไดจากกลุมไอพีออสเตรเลีย (IP Australia) นั้น มีบุคคลภายนอกรองคัดคานคําขอจดสิทธิบัตรซึ่ง
รับไวแลว เพียง 1.5% เทานัน้ ในทายที่สุดของกระบวนการพิจารณาการรองคัดคาน สวนมาก
เจาหนาที่สิทธบิัตรจะจํากัดขอบเขตของขอถือสิทธิของสิทธิบัตรซึ่งไดรับการรองคัดคาน การรอง
คัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรชวยปรับปรุงคุณภาพของสิทธิบัตร ยิ่งเปนคํารองขอจด
สิทธิบัตรซึ่งรางมาเปนอยางดีดวยแลว จะถูกบุคคลภายนอกเขามากาวกายไดนอยทีสุ่ด4  

                                                 
4 รายงานการแขงขันของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) วาดวยภาคเวชภัณฑพบวา ในระดับการ
พิจารณาของสํานักสิทธิบัตรยุโรป 60% ของสิทธิบัตรยาที่ทําการศึกษาและมีการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตร 
จะถูกเพิกถอนสิทธิบัตร สวนอีก 15% ตองลดขอบเขตของขอถือสิทธิตามสิทธบิัตรลงเพราะมีการรองคัดคาน รายงานนี้ยัง
พบอีกวา สิทธิบัตรยาซึ่งทําการศึกษาและเปนคดีฟองรองกันอยูในศาลนั้น 55% ถูกตัดสินใหเปนโมฆะ 
สํานักเลขาธิการดานการแขงขัน คณะกรรมาธิการยุโรป, การสอบสวนภาคเวชภัณฑ รายงานฉบับสมบูรณ 8 กรกฎาคม 
2552, หนา 249-250  
    
ตัวเลขเหลานี้อาจสูงกวานี้เล็กนอยตามระบบสิทธิบัตรของอินเดีย ที่จะรวมเอาทั้งการรองคัดคานกอนและหลังการออก
เอกสารสิทธิบัตรเอาไวดวยกัน ตามรายงานการศึกษาของ I-MAK ต้ังแตเดือนกันยายน 2553 เปนตนมา ในจํานวนการ
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 บรรดาประเทศที่เปนหวงวาจะมีการนําสิทธิในการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรไปใช
โดยมิชอบ ก็สามารถจะกําหนดใหมีตารางเวลาและแมแตการเบี่ยงเบนตนทุน (Cost-shifting) เพื่อ
ปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบได ในกรณนีี้ ประเทศเหลานั้นควรจะใชบทลงโทษแบบเดียวกันกับ
ผูขอจดสิทธิบัตรที่ยื่นคําขอแบบไรสาระและกวางเกินสมควร (Frivolous or overbroad 

applications) หรือคําขอที่ละเลยไมยอมเปดเผยขอมูลซ่ึงเกี่ยวของของงานที่ปรากฏอยูแลวไมวาจะ
โดยประมาทหรือโดยเจตนาก็ตาม 

 
ตามเอกสารที่ร่ัวไหลออกมาชิ้นนี้ สหรัฐฯใหขอมูลบางประการวาดวยส่ิงที่สหรัฐฯมองวาเปนทางเลือกแทน
การใหสิทธิในการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรที่กฎหมายสหรัฐฯกําหนดไวใหใชไดก็คือ “คํา
รองของบุคคลภายนอก (Third-party submissions)” และ “คําคัดคานของของบุคคลภายนอก (Third-

party protests)” แตทางเลอืกของสหรัฐฯมีจุดออนสําคัญหลายประการและหากยอมรับใหบรรจุไวใน
ขอตกลงทีพีพเีอ ก็อาจจะสงผลกระทบเดนชัดเปนพิเศษตอประเทศเล็กๆและประเทศกําลังพัฒนาทัง้หลาย
ดังนี ้

• “คํารองของบุคคลภายนอก” อาจจะกําหนดใหสงแคเอกสารสิทธิบัตรและการประกาศโฆษณา 
(ไดแกเอกสารเกี่ยวกับงานทีป่รากฏอยูแลวและหาไดทั่วไปไมวาที่ไหนซึ่งสํานักสิทธิบัตรก็นาจะหา
ไดเองหากมีกระบวนการสืบคนที่สมบูรณแบบเพื่อคนหางานที่ปรากฏอยูแลว [Prior art search]) 
ระบบอํานาจศาลบางแหงก็รอบคอบพอที่จะกําหนดใหสงรูปแบบอื่นๆของงานที่ปรากฏอยูแลวดวย 
เชน ผูใชกอน การเปดเผยขอมูลแบบปากเปลา (Oral disclosures) และการการเปดเผยขอมูลดวย
การอนุมานเอาจากแหลงตางๆหลากหลายแหง นอกจากนี้ ในสหรัฐฯ หามบุคคลภายนอกยื่นขอมลู
การวิเคราะหใดๆวาดวยสิทธบิัตรหรือการประกาศโฆษณา หามยื่นขอโตแยงใดๆเกีย่วกับคณุสมบัติ
ของสิทธิบัตรที่ถูกคัดคาน หรือเอกสารใดๆก็ตามซึ่งการประกาศโฆษณาหรือการสบืคนงาน
สิทธิบัตรที่ปรากฏอยูแลวมไิดเปดเผยใหทราบ 

                                                                                                                                                         
ลงมติเกี่ยวกับการรองคัดคานกอนและหลังการออกเอกสารสิทธิบัตรยา 58 กรณี ปรากฏวา 72% นําไปสูการปฏิเสธหรือ
เพิกถอนสิทธิบัตร ดูไดที่:  http://www.imak. 
org/storage/Columbia%20TRIPS%20at%2010.pdf (สไลดที่ 9) 
 
นี่จึงช้ีใหเห็นวาการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรเปนเครื่องมือที่ใชไดผลดีในการขจัดทั้งสิทธิบัตรที่ไดรับโดย
ไมสมควรและขออางสิทธิเกินสมควรซึ่งหากไมมีการกําจัดออกเสียแตตนมือ ก็อาจตองไปทํากันในภายหลัง แตเมื่อมีการให
หลักประกันตั้งแตตนมือวาจะไมมีการจดสิทธิบัตรโดยไมสมควร การรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรก็ยอมจะ
ชวยเพิ่มความแนนอนทางการตลาด ลดคาใชจายในการฟองรองดําเนินคดี รวมทั้งชวยคุมครองประโยชนดานการ
สาธารณสุขอีกดวย   
 



Contact: Peter Maybarduk, pmaybarduk@citizen.org; Tahir Amin, tahir@i-mak.org; Brook Baker, 
b.baker@neu.edu. For more information on the TPPA and access, see http://citizen.org/access. 
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• “คํารองของบุคคลภายนอก” อาจจะรวมไปถึงงานการวิเคราะหดวยก็ได เชน ขอโตแยงในวงจํากดั
วาดวยเหตุผลที่สิทธิบัตรตัวใดตัวหนึ่งไมควรไดรับอนญุาตใหจดทะเบียน แตจะตองมีการยื่นคํารอง
ของบุคคลภายนอกกอนทีจ่ะมีการประกาศการยื่นขอจดสิทธิบัตร ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวคูแขงสวน
ใหญ กลุมองคกรดานสุขภาพและบุคคลอื่นๆ ยังไมพรอมหรือไมมีวิธีการติดตามตรวจสอบที่เปน
ระบบพอที่จะไปยื่นคํารองได 

• บุคคลภายนอกไมสามารถคัดคานขอถือสิทธิในสิทธิบัตรวาไมสามารถแสดงใหเห็นถึง “การนําไป
ประยุกตใชทางอุตสาหกรรม (Industrial applicability)” (ในสหรัฐฯหมายถึง “ประโยชน 
[Usefulness]”) จะคัดคานไดเฉพาะขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไมสามารถแสดงใหเห็นวามีความ
ใหมหรือมกีารประดิษฐที่สูงขึ้นเทานั้น 

• ไมมีกระบวนการทางปกครองแบบเปนทางการซึ่งใหหลักประกนัวาการยื่นคํารองหรือคําคัดคานที่
ทันการณและตรงกับประเดน็ จะไดรับการนําไปไตสวนเพื่อรับฟงความคิดเห็น    

 
ระบบสิทธิบัตรของสหรัฐฯถูกวิพากษวจิารณเพราะมกีารออกสิทธิบัตรที่นาของใจเปนจํานวนมาก ทําให
ส้ินเปลืองคาฟองรองคดีความและการทําธรุกรรมมากขึ้น ผูรูอเมริกันบางคนเปนหวงวา “ในสงคราม
นวัตกรรม (Innovation wars) นั้น ผูชนะคือบริษัทที่มีทนายเกงที่สุดหรือมีศักยภาพสูงสุดในอันทีจ่ะรับมือ
กับความเสี่ยงของการฟองรองคดี ไมใชบริษัทที่มีนักวิทยาศาสตรอัจฉริยะหรือมีความคิดตนแบบซึง่มีคุณคา
สูงสุด”5 ส่ิงที่จะชวยแกปญหาที่กําลังเกาะกนิระบบสิทธิบัตรปจจุบันของสหรัฐ ก็นาจะเปนกระบวนวิธี
คัดคานแบบมีเอกภาพและประสิทธิภาพ (Coherent and efficient opposition procedure) ซ่ึงจะไปดึง
เอาขอมูลเกี่ยวกับความสมบรูณตามกฎหมายของสิทธิบัตร (ที่สวนใหญอยูในมือของเอกชน) มาใชประโยชน
ไดมากขึ้นกวาที่เปนอยู6  
 

                                                 
5 แจฟฟ, อดัม บี. และเลอรเนอร, จอช (Jaffe, Adam B. & Lerner, Josh), นวัตกรรมและความเดือดเนื้อรอนใจ: 
ระบบสิทธิบัตรที่ชํารุดของเรากําลังทําลายนวัตกรรมและความกาวหนาอยางไรบางและควรแกไขอยางไร (Innovation 
and its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, 
and What to Do About It), สํานักพิมพมหาวิทยาลัยพรินซตัน, พรินซตัน 2547   
6 ดู เมอเจส, โรเบิรต พี. (Merges, Robert P.), สิทธิบัตรที่ไมนาเปนไปไดต้ังหกชนิดกอนมื้อเชา: สิทธิในทรพัยสิน
สําหรับแนวคิดทางธุรกิจและการปฏิรูประบบสิทธิบัตร (As Many as Six Impossible Patents Before 
Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform), วารสารกฎหมาย
เทคโนโลยีเบิรกลีย (Berkeley Tech. L.J.) ฉบับปที่ 14 หนา 577, 2542 
 
สําหรับขอโตแยงเรื่องการผนวกการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตรเอาไวดวยเปนการเฉพาะ ใหดูที่ เคสัน, เจย บี. 
(Kesan, Jay B.), ไมนวมและไมแข็งที่จะชวยสรางระบบสิทธิบัตรที่ดีกวา (Carrots and Sticks to Create a 
Better Patent System), วารสารกฎหมายเทคโนโลยีเบิรกลีย ฉบับปที่ 17 หนา763, 2545 
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ประเทศอื่นๆที่รวมเจรจาจดัทําขอตกลงทีพีพีเอนั้น บางก็เสนอใหมกีารรองคัดคานกอนการออกเอกสาร
สิทธิบัตรแบบเปนทางการโดยมีการรับฟงความคิดเหน็ทางปกครอง (เชน ประเทศนวิซีแลนดและ
ออสเตรเลีย) และ/หรือที่เสนอใหมีกรอบเวลาแบบเปดมากขึ้นและมูลฐานของการคัดคานกวางขึน้ (อยางเชน 
เวียดนาม) แมแตพันธมิตรทีใ่กลชิดของสหรัฐฯอยางประเทศอิสราเอล ก็มีการใชการรองคัดคานกอนการ
ออกเอกสารสิทธิบัตรแบบเปนทางการเหมือนกัน กระบวนวิธีการรองคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตร
ที่แข็งแกรงมัน่คง จะสอใหเห็นถึงขอพึงสังวรอันเปนบรรทัดฐานของกระบวนการทางกฎหมายกลาวคือ การ
ดําเนินคดีระบบกลาวหาซึ่งกระทําตอหนาอนุญาโตตุลาการผูเปนกลางยอมชวยยกระดบัความถูกตองแมนยํา
ของคําพิพากษาได และการที่เปดใหมีการมีสวนรวม มหีลักฐานทีด่ีขึ้นและมีความโปรงใสมากขึ้น ก็ยอมทํา
ใหสาธารณชนมีความเชื่อมัน่ในระบบนิตธิรรมมากขึ้นตามไปดวย    
 
 


