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เพื่อการศกึษา วิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมตลอดจนการจัดการ ส ำหรับพืช
“กัญชำ” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น แบบครบ
โดยเฉพำะในบริบท ของห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) ซึ่งในเบื้องต้นนี้ คือ กำรด ำเนิน
โครงกำรจัดท ำพื้นท่ีโครงกำรต้นแบบน ำร่อง (Pilot Project Cannabis Cultivation Plant)
ซึ่งจะได้เร่ีมด ำเนินกำรตี้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้วงจรนไป

การวิจัยและพัฒนา
 กำรศึกษำวิจัยพัฒนำสำยพันธุ์กัญชำมำตรฐำนทำงกำรแพทย์
 กำรศึกษำวิจัยกำรผลิตสำร CBD และสำรสกัดกัญชำมำตรฐำนทำงกำรแพทย์
 กำรวิจัยและพัฒนำระบบก ำกับติดตำมควำมปลอดภัยและเก็บข้อมูลทำงวิชำกำร

ส ำหรับพืชกัญชำมำตรฐำนทำงกำรแพทย์

โครงสร้างพื้นฐาน
 กำรจัดต้ังห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025:2017 ส ำหรับตรวจ

วิเครำะห์และรับรองมำตรฐำนกัญชำทำงกำรแพทย์
 กำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรข้อมูลกัญชำทำงกำรแพทย์ (Monograph)
 กำรผลิตน้ ำมันกัญชำต ำรับเมตตำโอสถและใช้ในผู้ป่วย SAS
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เพื่อการวิจัย ในเรื่องกำรปลูก กำรสกัดกลั่นสำรส ำคัญ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรผลิต
กำรผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ กำรแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทำงเลือก
โดยให้ประชำชนเข้ำถึงสมุนไพร กัญชง กัญชำทำงกำรแพทย์ได้อย่ำงปลอดภัยและถูก
กฎหมำย ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนคลินิกกัญชำกำรแพทย์ทำงเลือกในด้ำน
กำรใช้ประโยชน์ของพืชกัญชำทำงกำรแพทย์ พืชกัญชงทำงเศรษฐกจิ และเพ่ือใช้ประโยชน์
ทำงด้ำนสุขภำพและกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ควำมร่วมมือจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม (Innovation Incubation
Center) และกำรจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovation District)”
ภำยใต้ชื่อโครงกำร “เขตนวัตกรรมพระนคร” Phra Nakhon Inno
Space (PIS)
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เพื่อการศกึษา วิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ตลอดจน
การบริหารจัดการเทคโนโลยี องค์ประโยชน์ร่วมกัน
โดยเฉพำะการพัฒนาและผลิตต ารับยา (Pharmacopoeia)
กำรร่วมจัดท ำกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge
Management) ระบบฐำนข้อมูล (Database) และกำรจัดท ำ
ข้อมูลเฉพำะเร่ืองกัญชำทำงกำรแพทย์ (Medical Cannabis
Monograph) โดยหมำยรวมถึงพืชเสพติดท่ีมีประโยชน์ ทำง
กำรแพทย์และพืชสมุนไพรอื่น
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เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ ทำงด้ำนเทคโนโลยีเชิง
เกษตรกรรม (AgriTech) สมุนไพร แพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก ที่มุ่งเน้นในบริบททำงด้ำนพืช “กัญชำ”
และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนพืช
สมุนไพรอื่น เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ และ/
หรือ กำรรักษำผู้ป่วยภำยใต้กรอบและเงื่อนไขท่ีถูกต้องและ
เป็นไปตำมกฎหมำย

โครงการพัฒนาการปลูกและผลิตน้ ามันกัญชา ต ารับเมตตาโอสถและต ารับการุณย์โอสถ เพื่อใช้ทางการแพทย์ทางเลือก

“เมตตาโอสถและการุณย์โอสถ” เป็นน้ ำมัน กัญชำที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก ได้รับมอบเป็นสมบัติของชาติ ซึ่ง
เป็นไปตำมค ำแนะน ำ และดูแลจำกแพทย์ผู้มีประสบกำรณ์กับผู้ป่วยโดยตรง ในระยะท่ีมีกำรนิรโทษกรรม ตำมพระรำชบัญญัติยำ เสพติด
ให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562

เพื่อศึกษา วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐาน
ยา-ยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia,
THP) ส ำหรับพืช “กัญชำ” และพืชเสพติดท่ีมีประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น เพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ และ/หรือ กำรรักษำ
ผู้ป่วยภำยใต้กรอบและเงื่อนไขท่ีถูกต้องและเป็นไปตำม
กฎหมำย

เขตสุขภาพ 3

เขตสุขภาพ 4

เขตสุขภาพ 8

เขตสุขภาพ 2

เขตสุขภาพ 10

เขตสุขภาพ 9

เขตสุขภาพ 5

เขตสุขภาพ 6

เขตสุขภาพ 13

เขตสุขภาพ 7

เขตสุขภาพ 12

เขตสุขภาพ 1

เขตสุขภาพ 11

วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือ

เพื่อจัดท าการบรหิารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management) ระบบฐำนข้อมูล (Database) และกำร
จัดท ำข้อมูลเฉพำะเร่ืองกัญชำทำงกำรแพทย์ (Medical
Cannabis Monograph) โดยหมำยรวมถึงพืชเสพติด
ที่มีประโยชน์ทำงกำรแพทย์และพืชสมุนไพรอื่น

ทั้งนี้เป็นกำรด ำเนินกำรบนพื้นฐำนของข้อมูล
ทั้ง 13 เขตสุขภำพทั่วประเทศ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาวิจัยหรือพัฒนาพืช“กัญชำ” “กัญชง”
“กระท่อม”และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทำงกำรแพทย์ รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ หรือกำรรักษำผู้ป่วยภำยใต้กรอบและเงื่อนไขท่ี
ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำย
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ภำยใต้บันทึกข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ำย เห็นชอบให้ด ำเนินกำรดังนี้

 กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรกระบวนกำรควำมรู้และมำตรฐำนกัญชำทำงกำรแพทย์และสมุนไพร (Center of Knowledge Process Outsourcing and Standard for Medical Cannabis and Herbs)

 กำรจัดท ำและให้บริกำรระบบฐำนข้อมูล (Database) และมำตรฐำนกัญชำทำงกำรแพทย์ (Monograph of Selected Thai Medical Cannabis & Thai Herb Pharmacopoeia) โดยหมำยรวมถึง
พืชเสพติดที่มีประโยชน์ทำงกำรแพทย์และพืชสมุนไพรอื่น โดยให้ครอบคลุมอย่ำงน้อยใน ASTM D37, Heavy Metals, Mycotoxins (Aflatoxines), Microbiology, Pesticide Residues, 
Cannabinoid Profile, Biological Profile, Agriculture Practice Standards (Elements of GAP), ISO 17025 และ GMP PIC/S

 กำรด ำเนินกำรผลิตกัญชำทำงกำรแพทย์ ทั้งกำรปลูก กำรผลิตสำรสกัดกัญชำ และสำรส ำคัญบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ โดยเริ่มที่พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน 
กำญจนบุรี สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช อยุธยำ กรุงเทพมหำนคร และนครรำชสีมำ รวมถึงพื้นที่อื่นที่ทั้งสองฝ่ำยเห็นสมควร

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กัญชำทำงกำรแพทย์ แบบครบวงจรโดยหมำยรวมถึงพืชเสพติดท่ีมีประโยชน์ทำงกำรแพทย์และพืชสมุนไพรอื่น โดยเฉพำะในบริบทของห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ

(Value Chain) โดยเร่ิมทีก่ำรท ำต้นแบบเพื่อวิจัยและพัฒนำ พร้อมทั้งขยำยผลสู่กำรก ำหนดมำตรฐำน และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จ ากัด

THAI CANNATECH INNOVATION COMPANY LIMITED
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