คําขอรับสิทธิบัตรกัญชา
เลขคําขอรับ
สิ ทธิ บตั ร
1.0201004306
*ไม่เกี่ยวกับ
กัญชาโดยตรง

2.0301001207

ชื่อ

การใช้แบบใหม่สาํ หรับการรักษาโรคการไหล
กลับของกระเพาะและหลอดอาหาร
บทสรุ ปการประดิษฐ์: การประดิษฐ์เกี่ยวกับการใช้แคนนาบิน
นอยด์ รี เซพเตอร์ อะกอนิสท์สาํ หรับการยับยั้งการ หย่อนยาน
ของกล้ามเนื้อหูรูดหลอด อาหารส่วนล่างแบบชัว่ คราว แง่
เพิ่มเติมของการประดิษฐ์เกี่ยว กับ การใช้แคนนาบินอยด์ รี เซพ
เตอร์ อะกอนิ สท์สาํ หรับการรักษา โรคการไหลกลับของ
กระเพาะและ หลอดอาหาร รวมทั้งสําหรับการ รักษาการสํารอก
กลับ เช่น การสํารอกกลับในทารก , โรคปอด, กล่องเสี ยงอักเสบ
เรื้ อรัง และโรคหื ด

สูตรผสมแคนนาบินอยด์ตามธรรมชาติที่ถูกทํา
ให้เสถียนแล้ว
บทสรุ ปการประดิษฐ์ซ่ ึงจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read
File : การประดิษฐ์เกี่ยวกับสารผสมทางเภสัชกรรม ที่ประกอบ
รวมด้วยสารประกอบแคน นาบินอยด์ตามธรรมชาติ,
ตัวอย่างเช่น เดลตา9 -เททระไฮโดรแคนนาบินอล และแกลสของ
นํ้าตาล, ซูการ์ แอลกอฮอล์, ของผสมของนํ้าตาลหรื อของผสม
ของซูการ์ แอลกอฮอล์ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะคือสาร ประกอบแคน
นาบินอยด์ตามธรรมชาติถูก รวมเข้าไปในซูการ์ แกลสเป็ นการ
ห่อหุ ม้ ทีละโมเลกุลโดย ไม่ทาํ ให้เกิดสารเชิงซ้อนระหว่างสาร
แปลกปลอมกับโฮสท์ การประดิษฐ์ ยังเกี่ยวกับวิธีสาํ หรับการ

ผูข้ อจด
ทะเบียน
สิ ทธิบตั ร

วันยืน่ คําขอ
(วันที่ยนื่ ขอ
PCT)

วันประกาศ
โฆษณา

สถานะ(วันที่ลงข้อมูล)

แอสตรา 20//11/2545 23/06/2547 ละทิ้งคําขอรับสิ ทธิ บตั รหลังประกาศ
เซเนกา เอ
โฆษณา (20/10/2557)
ข้อถือสิ ทธิ์ :1. การใช้แคนนาบินอยด์ รี เซพเตอร์ อะกอ
บี

นิสท์ หรื อเกลือที่ยอมรับทางเภสัชกรรม หรื อ ออฟทิคลั ไอ
โซเมอร์ของสารเหล่า นั้น สําหรับการผลิตเภสัชภัณฑ์
สําหรับการยับยั้งการหย่อนยาน ของ กล้ามเนื้ อหูรูดหลอด
อาหารส่วนล่างแบบชัว่ คราว )TLESRs) 2. การใช้แคนนาบิ
นอยด์ รี เซพเตอร์ อะกอนิสท์ หรื อเกลือที่ ยอมรับทางเภสัช
กรรม หรื อ ออฟทิคลั ไอโซเมอร์ของสารเหล่า นั้น สําหรับ
การผลิตเภสัชภัณฑ์สาํ หรับการรักษาโรคการไหลกลับ ของ
กระเพาะและหลอดอาหาร )GERD)

โซลเวย์ 31/03/2546
ฟาร์ มาซูติ
คัลส์ บี.วี.

07/09/2548 ยืน่ คําขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
(23/07/2553)-note : ยืน่ ให้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 8 ปี
ข้อถือสิ ทธิ์ :1. สารผสมทางเภสัชกรรม ที่ประกอบรวม
ด้วยสารประกอบแคนนาบินอยด์ตาม ธรรมชาติและแกลส
ของนํ้าตาล, ซูการ์ แอลกอฮอล์, ของ ผสมของนํ้าตาลหรื อ
ของผสมของซูการ์ แอลกอฮอล์ ซึ่งมีลกั ษณะ เฉพาะคือ
สารประกอบแคนนาบินอยด์ตามธรรมชาติถูกรวมเข้าไป
ในซู การ์ แกลสเป็ นการห่ อหุม้ ทีละโมเลกุลโดยไม่ทาํ ให้
เกิดสารเชิง ซ้อนระหว่างสารแปลกปลอมกับโฮสท์
2. สารผสมทางเภสัชกรรมตามข้อถือสิ ทธิขอ้ 1 ซึ่ งมี
ลักษณะ เฉพาะคือนํ้าตาล หรื อของผสมของนํ้าตาลดัง

เตรี ยมสารผสมทางเภสัชกรรมดัง กล่าวในรู ปของซูการ์ แกลส
โดยการทําให้แห้งแบบเยือกแข็ง, การ พ่นแห้ง, การทําให้แห้ง
ด้วยสุ ญญากาศ หรื อการทําให้แห้งแบบ วิกฤตของของผสมที่
เสถียรซึ่งมี สารประกอบ แคนนาบินอยด์ตามธรรมชาติและ
นํ้าตาลหรื อของผสมของนํ้าตาล
3.0501005232

วิธีการสําหรับการทําให้ทรานส์เดลตา -(-)-9 -เต ยูโรเซลตีตราไฮโดรแคนนาบินอล และทรานส์เดล -(+)- .เอ.เกอ เอส
ตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล บริ สุทธิ์

กล่าวคือนํ้าตาลชนิด นอนรี ดิวซิ ง หรื อของผสมของนํ้าตาลรี ดิว ซิ ง-ชนิดนอน

07/11/2548

15/03/2550

บทสรุ ปการประดิษฐ์ซ่ ึงจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read
File : วิธีการสําหรับผลิตทรานส์ เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคน
นาบินอลและทรานส์ เดลตา-(+)-9- เตตราไฮโดรแคนนาบินอล
ถูกเปิ ดเผยในที่น้ ี ในหนึ่งภาพลักษณ์ สารผสมทรานส์เดลตา-(-)9-เตตราไฮโดร แคนนาบินอลถูกเตรี ยมโดยการยอมให้สารผสม
ที่ประกอบด้วย เดลตา-(-+)9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล แยกบน
เฟสคงที่ของไคแรลเพื่อให้สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตรา
ไฮโดรแคนนาบินอลที่ประกอบด้วย อย่างน้อยประมาณ 99%
โดยนํ้าหนักของทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล
ยึดตามปริ มาณ ทั้งหมดของทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดร
แคนนาบินอล และทรานส์เดลตา-(+)-9-เตตราไฮโดร แคนนาบิ
นอล การประดิษฐ์น้ ี ยงั เกี่ยวข้องกับวิธีการสําหรับรักษาหรื อ
ป้ องกันสภาวะดังเช่น ความเจ็บปวดที่ประกอบด้วยการให้แก่
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการในปริ มาณที่เป็ นผลของทรานส์เดลตา-(-)-9- เต
ตราไฮโดรแคนนาบินอลที่มีความบริ สุทธิ์อย่างน้อยประมาณ
98%ยึดตามนํ้าหนักทั้งหมดของ แคนนาบินอยด์
4.0601002456

ส่ วนผสมเชิงเภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ ของแคนนาบิ ยูโรเซลตีนอยด์สาํ หรับรู ปแบบขนาดยาที่ถกู ปรับปรุ ง
.สเกอ เอ
บทสรุ ปการประดิษฐ์ซ่ ึงจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read

ยืน่ ตรวจสอบการประดิษฐ์ (ยืน่ คําขอแก้ไข
เพิ่มเติมก่อนรับจดทะเบียนเข้ามาเอง
04/03/2554)-note : ยืน่ ให้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 6ปี
แจ้งผลรายงานปฏิเสธคําขอ
ข้อถือสิ ทธิ์ :1. สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดร
แคนนาบินอล หรื อทรานส์เดลตา-(+)-9-เตตราไฮโดร แคน
นาบินอล ที่สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคน
นาบินอลประกอบด้วยอย่างน้อยประมาณ 98% โดยนํ้าหนัก
ของทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลยึดตาม
ปริ มาณทั้งหมดของ แคนนาบินอยด์ และสารผสมทรานส์เดลตา-(+)9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลประกอบด้วยอย่าง
น้อย ประมาณ 98% โดยนํ้าหนักของทรานส์เดลตา-(+)-9-เต
ตราไฮโดรแคนนาบินอลยึดตามปริ มาณทั้งหมดของ แคน
นาบินอยด์ 2. สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดร
แคนนาบินอล หรื อ

30/05/2549

09/11/2550

ยืน่ ตรวจสอบการประดิษฐ์ (ยืน่ เอกสาร
สิ ทธิ บตั รและรายงานการตรวจสอบที่ได้รับ

5.0801006631

File : สารผสมเชิงเภสัชกรรมซึ่ งประกอบรวมด้วยส่วนผสมเชิง
เภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ของ แคนนาบินอยด์, ทรานส์เดลตา-(-+)9-เตตระไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็ นผลึก, และสูตรผสมของพวก
มันจะ ถูกเปิ ดเผยไว้ อีกทั้งการประดิษฐ์จะเกี่ยวข้องกับวิธีการ
สําหรับการบําบัดหรื อการป้ องกันสภาวะเช่น อาการปวด ซึ่ง
ประกอบรวมด้วยการให้แก่ผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งการพวกมันด้วยปริ มาณ
ที่เป็ นผลของ ทรานส์เดลตา-(-+)-9-เตตระไฮโดรแคนนาบินอลที่
เป็ นผลึก ในรู ปแบบที่จาํ เพาะ, ทรานส์เดลตา-(-+)-9- เตตระ
ไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็ นผลึกจะถูกให้ตามวิธีการสําหรับการ
บําบัดหรื อการป้ องกันสภาวะ เช่น อาการปวด จะสามารถมีความ
บริ สุทธิ์อย่างน้อยประมาณ 98% โดยเทียบกับนํ้าหนักรวมของ
แคนนาบินอยด์

.เอ

การใช้แคนนาบินอยด์ร่วมกับยาต้านโรคจิต

จีดบั เบิลยู 23/12/2551
ฟาร์ มา ลิมิ
เต็ด, ออต
สุ กะ ฟาร์
มาซูติคลั
โค., ลิมิ
เต็ด

22/01/2559 ประกาศโฆษณา(22/01/2559)

จีดบั เบิลยู 03/06/2552

21/06/2556 ยืน่ ตรวจสอบการประดิษฐ์(06/06/61)

การประดิษฐ์น้ ี เกี่ยวข้องกับการใช้แคนนาบินอยด์ 1 ชนิดหรื อ
มากกว่านั้น ร่ วมกับยาต้านโรคจิต1 ชนิดหรื อมากกว่านั้น
สําหรับการใช้ในการป้ องกันหรื อการบําบัดโรคจิตและความ
ผิดปกติทางจิต โดยความเหมาะสมแล้ว แคนนาบินอยด์ 1 ชนิด
หรื อมากกว่านั้น จะได้มาจากกลุ่ม : แคนนาบิไดออล (CBD);
กรดแคนนาบิไดโอลิก (CBDA); เตตระไฮโดรแคนนาบิดิวาริ น
(THCV); เตตระไฮโดรแคนนาบิดิวาริ นินแอซิ ด (THCVA); แคน
นาบิโครมีน (CBC); กรดแคนนาบิโครมีนิก (CBCA); แคนนาบิกี
รอล (CBG); และกรดแคนนาบิกีโรลิก (CBGA); โดยความ
เหมาะสมแล้ว ยาต้านโรคจิต จะเป็ นยาต้านโรคจิตที่ไม่ใช่ยา
ต้นแบบ
6.0901002471

ผลในการต่อต้านเนื้องอกของสารผสมแคนนาบิ

จากต่างประเทศ 27/12/2555) -note : ยืน่ ให้
ตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 6 ปี

แจ้งผลรายงานปฏิเสธคําขอ
ข้อถือสิ ทธิ์ 1. สารผสมซึ่ งประกอบรวมด้วย ทรานส์-(-+)เดลตา9-เตตระไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็ นผลึก และพาหะที่
ยอมรับได้ในทางเภสัชกรรม
2. สารผสมซึ่ งประกอบรวมด้วย ทรานส์เดลตา-(-+)-9-เต
ตระไฮโดรแคนนาบินอล, โดยที่สารผสม ดังกล่าวจะถูก
ผสมสูตรด้วย ทรานส์เดลตา-(-+)-9-เตตระไฮโดรแคนนาบิ
นอลที่เป็ นผลึก และพาหะที่ ยอมรับได้ในทางเภสัชกรรม 3.
รู ปแบบขนาดยาซึ่งประกอบรวมด้วยปริ มาณที่เป็ นผลเชิง
การบําบัดรักษาของ ทรานส์เดลตา -(-+)-9-เตตระไฮโดร
แคนนาบินอลที่เป็ นผลึก และพาหะที่ยอมรับได้ในทาง
เภสัชกรรม

นอยด์
การประดิษฐ์น้ ี เกี่ยวข้องกับการใช้สารผสมรวมของแคนนาบิ
นอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เททระไฮโดรแคนนาบินอล (THC)
และ แคนนาบิไดออล (CBD) เพื่อการผลิตยาสําหรับการรักษา
โรคมะเร็ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มะเร็ งที่ถกู รักษา คือเนื้องอกใน
สมอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ เนื้องอกชนิดไกลโอมา (Glioma),
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ ไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์ม
(Glioblastoma Multiforme or GBM)
7.0901002472

8.1101003758

สารผสมรวมแคนแนบินอยด์กบั สารเคมีบาํ บัด
ชนิดนันแคนแนบินอยด์-

การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์ หรื อสารผสมของ
สารดังกล่าวในการรักษาโรคลมบ้าหมู
การประดิษฐ์น้ ี เกี่ยวข้องกับการใช้แคนนาบินอยด์จาํ นวนหนึ่ง
หรื อมากกว่าในการรักษาโรค ลมบ้าหมู่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ คือ การใช้แคนนาบินอยด์หรื อสารผสมดังกล่าวในการรักษา
อาการชักทัว่ ไป และหรื ออาการชักเฉพาะที่/ ในรู ปลักษณะ

ฟาร์ มา ลิมิ
เต็ด, โอซึ
กะ ฟาร์ มา
คิวติคอล
คอมปะนี
ลิมิเต็ด
จีดบั เบิลยู 03/06/2552
ฟาร์ มา ลิมิ
เต็ด, โอซึ
กะ ฟาร์ มา
คิวติคอล
คอมปะนี
ลิมิเต็ด

ข้อถือสิ ทธิ์ 1. การใช้สารผสมรวมของแคนนาบินอยด์ใน
การผลิตยาสําหรับการรักษาโรคมะเร็ง
2.การใช้ตามข้อถือสิ ทธิ์ 1 ที่ประกอบรวมด้วยอย่างน้อยเทท
ระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบิไดออล
(CBD)

19/08/2556 ประกาศโฆษณา
ละทิ้งคําขอรับสิ ทธิ บตั รหลังประกาศ
โฆษณา(15/11/61)
1. องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสําหรับใช้บาํ บัดโรคมะเร็งที่
ประกอบรวมด้วย หนึ่ งชนิดหรื อมากกว่าของ แคนแนบิ
นอยด์ (cannabinoid) ในปริ มาณที่ได้ผลในการร่ วมกัน
กับนัน -แคนแนบินอยด์ (non- cannabinoid), ที่ที่
ซึ่ ง หนึ่ งชนิดหรื อมากกว่าของแคนแนบินอยด์ถูกเลือก
จากกลุ่มที่ประกอบรวมด้วย :เททระไฮโดรแคนแนบิ
นอล (Trtrahydrocannabinol,THC); แคนแนบิได
ออล (Cannabidiol,CBD); หรื อพืชสกัดที่
ประกอบด้วย THC และ&nb

20/12/2554 30/06/2554 ประกาศโฆษณา (08/06/2561)
โอซึกะ
ยกคําขอ
ฟาร์ มาคิว (29/06/2553)
1.ไฟโตแคนนาบินอยด์จาํ นวนหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งที่เลือก
ติคอล
จากกลุ่มที่ประกอบด้วยเตตระ
ไฮโดรแคนนาบิวา
คอมปะนี
ริ น (THCV)และแคนนาบิไดออล (CBD)สําหรับใช้ในการ
ลิมิเต็ด, จี
รักษาอาการชักทัว่ ไปและหรื ออาการชักเฉพาะที่/

9.1201004672

หนึ่ ง คือ เกี่ยวกับการใช้ แคนนาบินอยด์ชนิ ด THCV ใน ลักษณะ
สารบริ สุทธิ์หรื อสารประกอบที่แยกออกมา หรื อในลักษณะสาร
สกัดจารพืชซึ่ งมีจาํ นวนของ THC ใดๆ ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
เลือกและมีการขจัดออกไปอย่างมีนยั ะ ในอีกรู ปลักษณะ
หนึ่ ง คือ ไฟโต แคนนาบินอยด์ คือ CBD

ดับเบิลยู
ฟาร์ มา ลิมิ
เต็ด

"ไฟโตแคนนาบินอยด์ในการรักษามะเร็ ง"

จีดบั เบิลยู 12/09/2555 09/10/2557 ประกาศโฆษณา(13/12/2560)
1. สารสกัดต้นแคนนาบิส )cannabis plant extract) ที่
ฟาร์ มา ลิมิ (11/03/2554)
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่บรรจุ ไฟโตแคนนาบินอยด์
เต็ด, โอซึ
)phytocannabinoid) และ ส่วนประกอบที่ไม่บรรจุไฟโต
กะ ฟาร์ มา
แคนนาบินอยด์ สําหรับการใช้งานในทางการแพทย์ โดยที่
ส่ วนประกอบที่บรรจุไฟโตแคนนาบินอยด์ประกอบด้วย
คิวติคอล
อย่างน้อย 50% (นํ้าหนักของสารสกัดต้นแคนนา (นํ้าหนัก/
คอมปะนี
บิส และ ในที่ซ่ ึ งสารหลักไม่ใช่เตตระ ไฮโดรแคนนาบินอล
ลิมิเต็ด
)tetrahydrocannabinol (THC)) หรื อ แคนนาบิไดออล

การประดิษฐ์น้ ี เกี่ยวกับการใช้งานของไฟโตแคนนาบินอยด์
)phytocannabinoids) ทั้งใน รู ปแบบที่ถูกแยกโดเดี่ยว หรื อ ใน
รู ปแบบของสสารยาที่มาจากพืช )botanical drug substance
(BDS)) ในการรักษาของมะเร็ ง โดยที่พึงประสงค์ มะเร็ งที่จะถูก
รักษาคือมะเร็ งของต่อมลูกหมาก, มะเร็ งของเต้านม หรื อ มะเร็ ง
ของโคลอน

)cannabidiol (CBD)) และ ส่วนประกอบที่ไม่บรรจุไฟโต
แคนนาบินอยด์ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย 15% (นํ้าหนัก /
ข(นํ้าหนัก
10.1201005115

การใช้งานของไฟโตแคนนาบินอยด์แคนนาบิดิ
วาริ น )CBDV) ในการรักษาของโรคลมบ้าหมู
บทสรุ ปการประดิษฐ์ซ่ ึงจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read
File : การประดิษฐ์น้ ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานของไฟโตแคน
นาบินอยด์ แคนนาบิดิวาริ น
)phytocannabinoid cannabidivarin)(CBDV) และ การร่ วมกัย
ของโฟโตแคนนาบินอยด์ CBDV ร่ วมกับเตระไฮโดรแคนนาบิวา
ริ น (THCV) และ แคนนาบิไดออล (CBD) ในการรักษาของโรค
ลมบ้าหมู การประดิษฐ์เกี่ยวข้องต่อไปนี้ กบั การใช้งานของไฟโต
แคนนาบินอยด์ CBDV ในการ ร่ วมกันกับยาต้านโรคลมบ้าหมู

จีดบั เบิลยู 28/09/2555
ฟาร์ มา ลิมิ (30/03/54)
เต็ด, โอซึ
กะ ฟาร์ มา
คิวติคอล
คอมปะนี
ลิมิเต็ด

09/09/2557 ประกาศโฆษณา
ยืน่ คําขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับจดทะเบียนเข้า
มาเอง(08/06/2561)
ข้อถือสิ ทธิ์ :1.จํานวนที่มีประสิ ทธิภาพทางการบําบัดของ
ไฟโตแคนนาบินอยด์แคนนาบิดิวาริ น
)phytocannabinoid cannabidivarin)(CBDV) สําหรับการใช้
งานดังยาต้านการชัก (anti-convulsant) ในการรักษาของ
โรคลมบ้าหมู

มาตรฐาน (SAEDs) โดยที่พึงประสงค์ SAED คือชนิ ดหนึ่งของ
อีโธ ซูซิไมด์, วาลโพรเอต หรื อ ฟี โนบาร์บิทลั
11.1301003751

"การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์แคนนาบิไดออล
)CBD) รวมกับยาต้านโรคลมชัก แบบมาตรฐาน
)SAED) ในการรักษาโรคลมชัก )Use of the
PhytocannabinoidCannabidiol (CBD) in
Combination with a Standard Anti-Epileptic
Drug (SAED) in the Treatment of Epilepsy)"
บทสรุ ปการประดิษฐ์ซ่ ึงจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read
File : การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการใช้เเคนนาปิ ไดออล
)Cannabidiol)(CBD)ที่ขนาดยามากกว่า 300 มิลลิกรัมวัน/ รวม
กับยาต้านโรคลมชักเเบบมาตรฐาน)SAED)ซึ่ งกระทําการผ่าน
ช่องโซเดียม หรื อเเคลเซี ยม สําหรับใช้ในการรักษาโรค
ลมชัก SAEd คือ สิ่ งที่พึงประสงค์ซ่ ึ ง ดัดเเปรขีดจํากัด ขั้นตํ่าหรื อ
กระเเสเเคลเซียมทางประสาทชัว่ คราว ลดการส่งสัญญาณ
ประสาทความถี่สูงเเละ ศักย์ไฟฟ้ าการกระทําการที่ข้ นึ กับ
โซเดียมเเละเพิ่มผลของ GABA SAED ที่พึงประสงค์ คือ อีโธซูซิ
ไมด์ เเละวาลโพรเอต

จีดบั เบิลยู 02/07/2556 30/06/2559 ประกาศโฆษณา ( 08/06/2561)
ข้อถือสิ ทธิ์ 1. สู ตรตํารับทางเภสัชกรรม ที่ประกอบรวม
ฟาร์ มา ลิมิ (03/01/2555)
ด้วย แคนนาบิไดออล (CBD) ที่ขนาดใช้
เต็ด, โอซึ
มากกว่า 400 มกวัน/. ร่ วมกับ หนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่ ง
กะ ฟาร์ มา
ชนิด SAEDs ซึ่ งถูกเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วย วัล :
โพรเอต และ เอโธซูซิไมด์2. สู ตรตํารับทางเภสัช
คิวติคอล
กรรม ที่ประกอบรวมด้วย แคนนาบิไดออล (CBD) ดังที่
คอมปะนี
ขอถือสิ ทธิไว้
ลิมิเต็ด

12.1401001619 องค์ประกอบทางเภสัชกรรมที่ประกอบรวมถึง จีดบั เบิลยู 25/03/2557 28/09/2559 ประกาศโฆษณา
ยืน่ คําขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับจดทะเบียนเข้า
ไฟโตแคนนาบินอยด์ แคนนาบิดิวาริ น )CBDV) ฟาร์ มา ลิมิ (14/09/2555)
มาเอง(05/02/2561)
และแคนนาบิไดออล )CBD)
เต็ด, โอซึ
บทสรุ ป : การประดิษฐ์น้ ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเภสัช
กะ ฟาร์ มา
กรรมที่ประกอบรวมถึง หรื อ ที่จาํ เป็ นต้องประกอบด้วยไฟโต
คิวติคอล
แคนนาบินอยด์ แคนนาบิดิวาริ น (CBDV) และ แคนนาบิไดออล
คอมปะนี
(CBD) องค์ประกอบดังกล่าวมีความปลอดภัย และ มี

ประสิทธิภาพอย่างยิง่ สําหรับการใช้ในการบําบัดของสภาวะทาง
ประสาทวิทยา ที่มีลกั ษณะเฉพาะคือ ความสามารถในการกระตุน้
สู งผิดปกติของประสาทส่วนกลาง ฯลฯ

ลิมิเต็ด

