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องค์การเภสัชกรรม
GPO ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  

	 ในเรื่องของการใช้ใหม่	 (New	use)	 ได้มีค�าพิพากษาของศาล
ที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า	การใช้ใหม่	(New	use	patent)	ไม่มี
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรดังกล่าวถึงการให้สิทธิบัตร 
ในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู ้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษ
ต่างหากโดยชดัแจ้ง	ผูเ้ขียนขอยกเอาคดทีีข้ึ่นสู่ศาลทรพัย์สนิทางปัญญา	
และได้มีการวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

 ตัวอย่างคดีการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์
 
	 คดนีีเ้กีย่วข้องกับการยืน่ค �าขอรับสทิธิบตัรความคุม้ครองในเรือ่ง
ของผลิตภณัฑ์	กรรมวธีิ	และการใช้สิง่ประดษิฐ์เสือ่กก	ตามค�าพพิากษา
ศาลฎีกาที	่7119/2552	โดยมีรายละเอียดดังนี้1

	 จ�าเลยยืน่ค�าขอรับสทิธบิตัรความคุม้ครองในเรือ่งของผลิตภณัฑ์	
กรรมวิธ	ีและการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก	โดยมีข้อถือสิทธิว่า	“1.	การใช้
เสื่อปูรองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า	 เพื่อกั้นและ
ดูดซับความชื้น	โดยเสื่อทอขึ้นจาก	(ก)	ต้นธูปฤาษ	ีกกรังกา	และ/หรือ
กกกลม	ชนดิใดชนดิหนึง่หรอืมากกว่าโดยปราศจากการลอกโครงสร้าง
ภายนอก	 (ข)	 เส้นเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย”	 แต่กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาจ�ากดัขอบเขตการคุ้มครองไว้เพยีงเรือ่งของการใช้ผลติภณัฑ์	 
ในขณะทีโ่จทก์กล่าวอ้างว่าสทิธบิตัรของจ�าเลยเป็นสทิธบิตัรเพือ่การใช้	
ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตาม	พ.ร.บ.สิทธิบัตร	พ.ศ.	2522	ในเรื่องของ
สิทธิบัตรการใช้ใหม่	 (New	Use	Patent)	 น้ัน	ตาม	พ.ร.บ.สิทธิบัตร	 
พ.ศ.	2522	ได้นิยามศัพท์ค�าว่า	“สิทธิบัตร”	คือหนังสือส�าคัญที่ออกให้
เพือ่คุม้ครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลติภณัฑ์	และ	“การประดษิฐ์”	
คือ	 การคิดค้นหรือคิดท�าข้ึนอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ 
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่	หรือการกระท�าใด	 ๆ	 ที่ท�าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ ์

การใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว

ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ

กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

หรือกรรมวิธี	ทั้งได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา	36	 
ว่า	ผูท้รงสิทธบิตัรเท่านัน้มสีทิธดิงัต่อไปนี	้(1)	ในกรณสีทิธบัิตรผลติภัณฑ์	
หมายถึง	 สิทธิในการผลิต	 ใช้	 ขาย	 มีไว้เพื่อขาย	 เสนอขาย	 หรือ
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร	 (2)	 ในกรณี
สิทธิบัตรกรรมวิธี	หมายถึง	 สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร	ผลิต	
ใช้	 ขาย	 มีไว้เพื่อขาย	 เสนอขาย	 หรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร	จะเห็นได้ว่า	กฎหมาย
ดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของ 
การประดษิฐ์ทีรู่จ้กัอยูแ่ล้วไว้เป็นพเิศษต่างหากโดยชดัแจ้ง	ทัง้ไม่ได้บญัญตัิ
ถึงสิทธิของผู ้ทรงสิทธิบัตรการใช้ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด	
สิทธิบัตรของจ�าเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม่	
(New	Use	Patent)	เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง2

 โจทก์ยื่นฟ้องต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  1,	2

	 โจทก์ฟ้องและแก้ไขค�าฟ้องขอให้พพิากษาเพกิถอนสทิธบัิตรของ
จ�าเลยทะเบียนหมายเลขที่	 8871	ออกจากสารบบทะเบียนสิทธิบัตร
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในฉบับนี้ผู้เขียนจะพูดถึงเรื่องของการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ซึ่งประเทศมหาอำานาจเช่น
สห รัฐอ เมริ กาพยายามผลักดันให้ปร ะ เทศสมาชิกตามข้ อตกลงหุ้ นส่ วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิ จ 

ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ยอมให้ออกสิทธิบัตรในเรื่องนี้ ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานภาครัฐของไทยหลายหน่วยงานได้มีการ 
ปรบัตวัและทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพ่ือรองรบั TPP สำาหรบัในหวัขอ้การใชใ้หมน่ัน้ ยงัไม่ไดม้บีญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 ดังนั้นประเด็นปัญหาการใช้ใหม่ของ 
ผลิตภัณฑ์เดิมเป็นที่น่าจับตา เพราะถ้ามีการแก้ไขให้ยอมรับจะมีผลกระทบอย่างมากกับยา ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นและเป็นปัจจัยสี่
ของมนุษย์เรา ดังนั้น ถ้ามีกรณีการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว เคยมีคำาพิพากษาไว้ว่าอย่างไร
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	 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พิพากษาว่า	 :	 สิทธิบัตรหมายเลขท่ี	 8871	 ออกไปโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	และให้เพกิถอนสทิธบัิตรหมายเลขที	่8871	ค่าฤชาธรรมเนยีม
ให้เป็นพับ

 จ�าเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  1,	2

	 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ	 วินิจฉัยว่า	 :	 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจ�าเลย
ประการสุดท้ายมีว่า	 สิทธิบัตรของจ�าเลยออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรอืไม่	เหน็ว่า	ในเรือ่งของสทิธบิตัรการใช้ใหม่	(New	use	patent)	นัน้	
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 พ.ศ.	 2522	 ได้ให้นิยามศัพท์ค�าว่า	 
“สิทธิบัตร”	คือ	หนังสือส�าคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์	และ	“การประดิษฐ์”	คือ	การคิดค้นหรือคิด
ท�าขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่	 หรือ
การกระท�าใด	ๆ	ที่ท�าให้ดีข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี	ทั้งได้บัญญัต ิ
ถงึสิทธขิองผูท้รงสทิธิบตัรไว้ในมาตรา	36	ว่า	ผูท้รงสทิธบิตัรเท่านัน้มสีทิธิ
ดังต่อไปนี	้(1)	ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์	หมายถึง	สิทธิในการผลิต	ใช้	
ขาย	มไีว้เพ่ือขาย	เสนอขาย	หรอืน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงผลิตภัณฑ์
ตามสิทธิบัตร	 (2)	 ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี	หมายถึง	 สิทธิในการใช้
กรรมวิธีตามสิทธิบัตร	 ผลิต	 ใช้	 ขาย	 มีไว้เพื่อขาย	 เสนอขาย	 หรือ
น�าเข ้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช ้กรรมวิ ธี 
ตามสิทธบิตัร	จะเหน็ได้ว่า	กฎหมายดงักล่าวไม่ได้บญัญัตถึิงการให้สทิธบิตัร
ในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู ้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษ
ต่างหากโดยชัดแจ้ง	ทั้งไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการใช ้
ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด	กรณีไม่อาจแปลความพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร	พ.ศ.	 2522	 ไปได้เช่นน้ันตามท่ีนางสาวดุษณีย์พยานโจทก์
ซึ่งรับราชการสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	และ
เป็นผูต้รวจสอบค�าขอรบัสทิธบิตัร	ได้เบกิความว่า	การประดษิฐ์แบ่งออก
ได้เป็น	3	ประเภท	คือ	ผลิตภัณฑ์	กรรมวิธีหรือวิธีการ	หรือการเตรียม	
และการใช	้อนึ่ง	กฎกระทรวง	ฉบับที	่21	(พ.ศ.	2542)	ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	พ.ศ.	 2522	 ข้อ	 5	นั้น	 เป็นการระบุถึง
ข้อถือสิทธิว่า	 ค�าขอรับสิทธิบัตรท่ีระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้	 ให้ถือว่า 
เป็นค�าขอรบัสทิธบิตัรส�าหรบัการประดษิฐ์อย่างเดยีว	(1)	ข้อถอืสทิธหิลัก
ทีร่ะบผุลติภณัฑ์ทีข่อรบัความคุม้ครอง	และระบกุรรมวิธใีนการผลิตและ
การใช้ผลิตภัณฑ์น้ันไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออื่น	 (2)	 ข้อถือสิทธิหลัก 
ที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครอง	และระบุอุปกรณ์และหรือ
เคร่ืองมือที่ใช้กับกรรมวิธีน้ัน	 ยังไม่อาจถือว่าข้อความตามข้อ	 5	 (1)	
ข้างต้น	หมายความว่า	การประดิษฐ์แบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนั้น	
สิทธิบัตรของจ�าเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม	่
(New	use	patent)	เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง
	 ส่วนปัญหาว่า	 สิทธิบัตรของจ �าเลยดังกล่าวจะได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์	หรือกรรมวิธีหรือไม่	 เห็นว่า	 
ในกรณขีองสทิธบิตัรผลติภณัฑ์นัน้	แม้จ�าเลยจะน�าสบืในท�านองว่า	จ�าเลย
เป็นผูค้ดิค้นและใช้ต้นกกช้างหรอืต้นธปูฤๅษมีาทอเสือ่	แต่ตามสิทธบัิตร
ของจ�าเลยในข้อถอืสทิธริะบวุ่า	เสือ่ทอขึน้จากต้นธปูฤๅษ	ีกกสามเหลีย่ม	

หรือกกรังกา	 และหรือกกกลม	 ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว ่า	 
โดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก	จงึแสดงว่าจ�าเลยขอรบัสทิธิบตัร
เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ของตนคือ	การใช้ต้นธูปฤๅษี	กกสามเหลี่ยม	
หรือกกรังกา	 และหรือกกกลม	 ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าในการ
ทอเส่ือ	ซ่ึงเป็นสิทธแิต่ผู้เดียวทีบ่คุคลอืน่จะใช้วสัดดุงักล่าวในการทอเสือ่
ไม่ได้	แต่ในทางกลับกัน	การที่จ�าเลยระบุข้อถือสิทธิในลักษณะเช่นนี	้
หากเคยมีการทอเสื่อโดยใช้วัสดุเหล่านี้มาก่อน	 เท่ากับว่าการประดิษฐ์
ของจ�าเลยเคยมีอยู่แล้วและไม่มีความใหม่	 ซึ่งตามพยานหลักฐานของ
โจทก์แสดงว่า	ผลิตภัณฑ์เสื่อมีมาเป็นเวลานานแล้ว	โดยมีการใช้ต้นกก
ในการทอเสื่อดังกล่าว	 รวมถึงต้นกกช้างหรือต้นธูปฤๅษีใบผือ	 ต้นกก
สามเหลี่ยม	และกกไตหย่า	หรือกกกลมด้วย	นอกจากนี้นางสาวดุษณีย์
เบกิความด้วยว่า	 ต้นกกทีต่่างกนัไม่เป็นคุณสมบตัทิีจ่ะขอรบัสทิธบิตัรได้
เมื่อพิจารณาสิทธิบัตรของจ �าเลยในส ่วนของรายละเอียดของ 
การประดิษฐ์ข้อ	2	 เรื่อง	ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
โดยย่อ	ก็ระบุว่า	“ต้นธูปฤๅษี”	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เรียกว่า	
“ผือ”	หรอื	“กกช้าง”	ซึง่ต้นกกช้างหรอืต้นธูปฤๅษ	ีหรอืกกชนดิอืน่	ๆ 	นัน้	
เป็นวัชพืชที่ใช้ทดแทนกับวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการทอเสื่อได้อยู่แล้ว	ท�าให้
นา่เชือ่ว่าเส่ือทีท่อขึน้จากวสัดดุงักล่าวมหีรอืใช้เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายอยูแ่ล้ว
ในประเทศไทยก่อนวันที่จ �าเลยขอรับสิทธิบัตร	 เพราะฉะนั้น	 การที่
จ�าเลยใช้ต้นกกช้าง	หรือต้นธูปฤๅษี	หรือกกชนิดอื่น	ๆ	ตามที่ปรากฏ 
ในข้อถือสิทธมิาทอเส่ือจงึไม่ท �าให้เส่ือดงักล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	จ�าเลย
ย่อมไม่อาจได้รับสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์เสื่อ

	 ส�าหรับกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธีนั้น	อาจพิจารณาว่าเป็นกรรมวิธี
ในการกั้นและดูดซับความช้ืน	 โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เสื่อของจ�าเลย	
อย่างไรก็ด	ีโจทก์น�าสืบพยานหลักฐานต่าง	ๆ 	ในท�านองว่ามกีารใช้เสือ่กก
ปูรองระวางเรือสินค้าเพ่ือเป็นการระบายอากาศ	 และสิทธิบัตรของ
จ�าเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งข้อถือสิทธิตามที่ระบุไว้ในสิทธิบัตร 
ของจ �าเลยน้ัน	กไ็ม่มข้ีอความเกีย่วกบักรรมวธิใีนการผลิตเสือ่หรอืกรรมวธิี
ในการกั้นและดูดซับความช้ืนอันเป็นลักษณะของการประดิษฐ์ไว้แล้ว	
จึงไม่ปรากฏว่าจ �าเลยจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของสิทธิบัตร
กรรมวิธีได้อย่างไร	นอกจากนั้นตามสิทธิบัตรของจ �าเลยข้อ	4	 เรื่อง	 
การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์	ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการผลิตเสื่อ	 
กไ็ม่ปรากฏว่ามขีัน้ตอนของกรรมวธีิทีใ่หม่เช่นใด	ทางน�าสบืของจ�าเลยเอง
ก็เห็นว่า	 จ�าเลยน�าต้นกกช้างหรือต้นธูปฤาษีมาใช้ในการทอเสื่อนั้น 
โดยไม่ได้มวีธิกีารพเิศษอืน่ใด	กล่าวคอื	นายเสน่ห์เบกิความว่า	เดมิชาวบ้าน
ทอเส่ือจากต้นกกทั้งต้น	 แต่จ�าเลยแนะน�าให้ผ่าต้นกกเป็น	 2	 ส่วน	 
จะท�าให้ได้เส่ือเพิ่มขึ้น	 และตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าการผ่าต้นกก
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ท�าได้ง่าย	 ต้นกกทั้งต้นจะทอเสื่อได้ง่ายกว่าต้นกกท่ีผ่าเป็น	2	 ส่วน	 
ในการทอเสือ่จะต้องน �าต้นกกไปตากแห้งก่อนหากเสือ่เปียกน �า้	พยานคดิว่า
เสื่อทั้งสองแบบเปียกน �้าได้พอกัน	นางน้อยเบิกความว่า	 เส่ือแบบของ
จ�าเลยทอได้ง่ายและเร็วกว่า	 แต่ตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า	 พยาน
ไม่เคยทอเสื่อเพียงซ้ือมาขายไปเท่านั้น	นายเริงชัยเบิกความว่าเส่ือกก
ของจ�าเลยดกีว่าเสือ่ไม้ไผ่เพราะได้พืน้ทีม่ากกว่า	ส่วนจ �าเลยได้เบกิความ
ถึงรายละเอียดในการท�าเสื่อร�าแพน	การทอเสื่อกกกลม	การทอเสื่อกก
สามเหลี่ยม	 และการทอเสื่อจากต้นกกช้างหรือต้นธูปฤๅษี	 ซึ่งมี
เครื่องทอเสื่อแบบใหม่	อย่างไรก็ตาม	จ�าเลยเบิกความตอบทนายโจทก์
ถามค้านว่า	 การผึ่งแดดเพื่อให้ต้นกกแห้งไม่มีเทคนิคหรือวิธีการ
พิเศษใด	 ๆ	 การทอเสื่อของชาวบ้านนอกจากการผ่าครึ่งและการลด 
จ�านวนเส้นเอ็นแล้ว	 ไม่มีวิธีการใด	 ๆ	 เป็นพิเศษ	 คงเหมือนวิธีการ 
ดั้งเดิมที่ชาวบ้านเคยทอเสื่อกันมา	 ต้นกกขึ้นโดยธรรมชาติไม่มี
การน �าไปชบุน �า้ยาพิเศษ	การทอเสือ่มเีทคนคิพเิศษตามทีจ่�าเลยแนะน�า
ชาวบ้าน	 คือ	 ท�าให้ยาวขึ้นเพื่อให้ได้เนื้อเส่ือต่อผืนมากขึ้น	 จึงไม่
ปรากฏว่าการทอเส่ือของจ�าเลยมีความใหม่อย่างใด	ส่วนเรือ่งคณุสมบตัิ
ในการกั้นและดูดซับความชื้นที่จ�าเลยกล่าวอ้างนั้น	จ�าเลยเบิกความว่า
จ�าเลยน �าต้นกกดังกล่าวไปตากแดดใช้เวลา	 3	 ถึง	 4	 วัน	 จนแห้ง
และเหลอืง	แล้วท �าการทดลองโดยการใช้ขวดแก้วพร้อมฝาปิดสนทิ	2	ใบ	
ใบหนึง่น �าต้นกกดงักล่าวตัดเป็นช้ินเลก็	ๆ 	ไม่ลอกโครงสร้างภายในออก
ใส่ไว	้ส่วนอีกใบหนึ่งเป็นขวดเปล่า	ปิดฝาให้สนิททั้งสองขวด	 น�าไปใส่ 
ตู้กระจกโดยมีของหนักทับไว้	 และเทน�้าเย็นลงไปในตู้กระจก	 ทิ้งไว้
ประมาณครึ่งชั่วโมง	 พบว่าขวดแก้วเปล่าจะมีลักษณะมัว	 เห็นเป็น
หยดน�้ าเกาะตามผนังขวด	 ส�าหรับขวดที่ใส ่ต ้นกกดังกล่าวไว ้มี
ความใสสว่าง	 ไม่มีหยดน�้าเกาะตามผนังขวด	 และจ�าเลยได้เคยให	้
กรมวิทยาศาสตร์บริการท�าการวิเคราะห์ตรวจสอบ	เห็นว่าการทดลอง
ดังกล่าวของจ �าเลยเป็นการน�าต้นกกช้างหรือต้นธูปฤๅษีในลักษณะ 
ที่เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติไปท �าการทดลอง	 โดยไม่มีรายละเอียด 
ในขั้นตอนใดที่เป็นพิเศษ	 จึงน่าจะเป็นคุณสมบัติของต้นกกช้างหรือ 
ต้นธูปฤๅษีที่จ�าเลยค้นพบมากกว่าจะเป็นสิ่งท่ีจ�าเลยประดิษฐ์คิดค้นขึ้น	
เมื่อเป็นเช่นนี้	สิทธิบัตรของจ�าเลยจึงไม่อาจพิจารณาให้ความคุ้มครอง
ในเร่ืองของสทิธบิตัรผลติภณัฑ์หรอืกรรมวธิไีด้	ทีศ่าลทรพัย์สนิทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉยัให้เพกิถอนสทิธบิตัรของจ �าเลย
มานั้น	 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจ�าเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
	 พิพากษายืน	ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ
	 (บุญรอด	ตันประเสริฐ	-	พลรัตน์	ประทุมทาน	-	รัตน	กองแก้ว)	 
	 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	 -	
นายวราคมน์	เลี้ยงพันธุ์

 บทสรุป

	 จากคดข้ีางต้น	จะเหน็ได้ว่าศาลจะพจิารณาตาม	พ.ร.บ.สทิธบัิตร
ว่า	 “การประดิษฐ์”	 คือ	 การคิดค้นหรือคิดท �าขึ้นอันเป็นผลให้ได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม	่หรือการกระท�าใด	ๆ	ที่ท�าให้ดีขึ้น
ซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีโดยสิทธิบัตรไม่อาจออกให้กับการใช้ใหม่ได้
เพราะไม ่ มีบทบัญญัติ ไว ้ 	 ศาลจึงได ้ พิจารณาว ่าสิทธิบัตรนั้น 
ใช่ผลติภณัฑ์ใหม่หรอืไม่	ใช้กรรมวธิใีดขึน้ใหม่หรอืไม่	เมือ่น�ามาเทียบเคยีง
กับยา	ซึ่งถ้ามีการพบว่าสามารถใช้ในโรคใหม่ได้ก็จัดอยู่ในประเภทนี้
เหมือนกันคือการใช้ใหม	่(New	use)	ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว	ซึ่งไม่มี
บทบัญญัติไว้	ดังนั้นการที่จะมีการผลักดันให้แก้กฎหมายในส่วนท่ีให้
เพิม่การใช้ใหม่เข้าไปจะท �าให้เกดิสทิธบิตัรยาทีเ่รยีกว่า	evergreening	
patent	 หมายถึง	 สิทธิบัตรที่ไม่มีวันตาย	 เพราะว่าท�าให้ยามีอายุ
สิทธิบัตรยายาวออกไปอีก	 เป็นผลให้ยายังคงมีราคาแพงยาวนาน
ต่อเนื่องมากขึ้น	 ซึ่งเป็นผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน	
ดังนั้นประชาชนไทยทุกคนควรระวังในจุดนี้อย่างยิ่ง	และไม่ควรยอม 
ให้มีการจดสิทธิบัตรการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว
	 ในฉบับน้ี	 ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงท�าให้พวกเราคนไทย
มคีวามตืน่ตวักนัมากขึน้	แม้ว่านายทรมัป์ฯ	จะได้เป็นประธานาธบิดขีอง
สหรฐัฯ	แล้ว	แต่อะไรกไ็ม่แน่นอน	อกีทัง้รฐับาลไทยกไ็ด้ด�าเนนิการปรบั
แก้กฎหมายหลายฉบบัให้สอดคล้องกบั	TPP	อย่างรวดเรว็ในช่วงนี	้ดงันัน้	
ควรจะจับตามองและช่วยกันค้านร่างกฎหมายทีลิ่ดรอนผลประโยชน์ 
ของคนในชาติ

“ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหน คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันฝ่าฟันไปให้ได้ เพื่ออนาคตคนรุ่นลูกและหลานของเรา”

28




