
คาํขอรับสทิธบิัตรกญัชา 

เลขคาํขอรับ

สิทธิบตัร 

ชื่อ ผูข้อจด

ทะเบียน

สิทธิบตัร 

วนัยืน่คาํขอ 

(วนัที่ยืน่ขอ 

PCT) 

วนัประกาศ

โฆษณา 

สถานะ(วนัที่ลงขอ้มูล) 

1.0201004306 

*ไม่เกี่ยวกบั

กญัชาโดยตรง 

การใชแ้บบใหม่สาํหรับการรักษาโรคการไหล

กลบัของกระเพาะและหลอดอาหาร 

บทสรุปการประดิษฐ:์ การประดิษฐเ์กี่ยวกบัการใชแ้คนนาบิน

นอยด ์รีเซพเตอร์ อะกอนิสทส์าํหรับการยบัย ั้งการ หยอ่นยาน

ของกลา้มเนื้อหูรูดหลอด อาหารส่วนล่างแบบชัว่คราว แง่

เพิ่มเติมของการประดิษฐเ์กี่ยว กบั การใชแ้คนนาบินอยด ์รีเซพ

เตอร์ อะกอนิสทส์าํหรับการรักษา โรคการไหลกลบัของ

กระเพาะและ หลอดอาหาร รวมทั้งสาํหรับการ รักษาการสาํรอก

กลบั เช่น การสาํรอกกลบัในทารก , โรคปอด, กล่องเสียงอกัเสบ

เรื้อรัง และโรคหืด 

แอสตรา

เซเนกา เอ

บี 

20//11/2545 23/06/2547 ละทิ้งคาํขอรับสิทธิบตัรหลงัประกาศ

โฆษณา (20/10/2557) 

ขอ้ถือสิทธิ์  :1. การใชแ้คนนาบินอยด ์รีเซพเตอร์ อะกอ

นิสท ์หรือเกลือที่ยอมรับทางเภสชักรรม หรือ ออฟทิคลั ไอ

โซเมอร์ของสารเหล่า นั้น สาํหรับการผลิตเภสชัภณัฑ์

สาํหรับการยบัย ั้งการหยอ่นยาน ของ กลา้มเนื้อหูรูดหลอด

อาหารส่วนลา่งแบบชัว่คราว )TLESRs) 2. การใชแ้คนนาบิ

นอยด ์รีเซพเตอร์ อะกอนิสท ์หรือเกลือที่ ยอมรับทางเภสชั

กรรม หรือ ออฟทิคลั ไอโซเมอร์ของสารเหลา่ นั้น สาํหรับ

การผลิตเภสชัภณัฑส์าํหรับการรักษาโรคการไหลกลบั ของ

กระเพาะและหลอดอาหาร )GERD)  

2.0301001207 สูตรผสมแคนนาบินอยดต์ามธรรมชาติที่ถูกทาํ

ใหเ้สถียนแลว้ 

บทสรุปการประดิษฐซ์ึ่งจะปรากฏบนหนา้ประกาศโฆษณา Read 

File : การประดิษฐเ์กี่ยวกบัสารผสมทางเภสชักรรม ที่ประกอบ

รวมดว้ยสารประกอบแคน นาบินอยดต์ามธรรมชาติ, 

ตวัอยา่งเช่น เดลตา9 -เททระไฮโดรแคนนาบินอล และแกลสของ

นํ้าตาล, ซูการ์ แอลกอฮอล,์ ของผสมของนํ้าตาลหรือของผสม

ของซูการ์ แอลกอฮอล ์ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะคือสาร ประกอบแคน

นาบินอยดต์ามธรรมชาติถูก รวมเขา้ไปในซูการ์ แกลสเป็นการ

ห่อหุม้ทีละโมเลกลุโดย ไม่ทาํ ใหเ้กิดสารเชิงซอ้นระหวา่งสาร

แปลกปลอมกบัโฮสท ์การประดิษฐ ์ยงัเกี่ยวกบัวธิีสาํหรับการ 

โซลเวย ์

ฟาร์มาซูติ

คลัส์ บี .วี.  

31/03/2546 07/09/2548 ยืน่คาํขอใหต้รวจสอบการประดิษฐ ์

(23/07/2553)-note : ยืน่ใหต้รวจสอบแลว้อยา่งนอ้ย 8 ปี 

ขอ้ถือสิทธิ์   :1. สารผสมทางเภสชักรรม ที่ประกอบรวม

ดว้ยสารประกอบแคนนาบินอยดต์าม ธรรมชาติและแกลส

ของนํ้าตาล, ซูการ์ แอลกอฮอล,์ ของ ผสมของนํ้าตาลหรือ

ของผสมของซูการ์ แอลกอฮอล ์ซึ่งมีลกัษณะ เฉพาะคือ

สารประกอบแคนนาบินอยดต์ามธรรมชาติถูกรวมเขา้ไป

ในซู การ์ แกลสเป็นการห่อหุม้ทีละโมเลกลุโดยไม่ทาํให้

เกิดสารเชิง ซอ้นระหวา่งสารแปลกปลอมกบัโฮสท ์ 

2. สารผสมทางเภสชักรรมตามขอ้ถือสิทธิขอ้ 1 ซึ่งมี

ลกัษณะ เฉพาะคือนํ้าตาล หรือของผสมของนํ้าตาลดงั



เตรียมสารผสมทางเภสชักรรมดงั กล่าวในรูปของซูการ์ แกลส

โดยการทาํใหแ้หง้แบบเยอืกแขง็, การ พน่แหง้, การทาํใหแ้หง้

ดว้ยสุญญากาศ หรือการทาํใหแ้หง้แบบ วกิฤตของของผสมที่

เสถียรซึ่งมี สารประกอบ แคนนาบินอยดต์ามธรรมชาติและ

นํ้าตาลหรือของผสมของนํ้าตาล 

กล่าวคือนํ้าตาลชนิด นอนรีดิวซิง หรือของผสมของนํ้าตาล-

รีดิว ซิง-ชนิดนอน 

 

3.0501005232  วิธีการสาํหรับการทาํใหท้รานส์ -)-(- เดลตา 9 -เต

ตราไฮโดรแคนนาบินอล และทรานส์  -(+)- เดล

ตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล บริสุทธิ์ 

บทสรุปการประดิษฐซ์ึ่งจะปรากฏบนหนา้ประกาศโฆษณา Read 

File : วธิีการสาํหรับผลิตทรานส์ เดลตา -(-)-9-เตตราไฮโดรแคน

นาบินอลและทรานส์ เดลตา-(+)-9- เตตราไฮโดรแคนนาบินอล

ถูกเปิดเผยในที่นี้ ในหนึ่งภาพลกัษณ์ สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-

9-เตตราไฮโดร แคนนาบินอลถูกเตรียมโดยการยอมใหส้ารผสม

ที่ประกอบดว้ย เดลตา-(-+)9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล แยกบน

เฟสคงที่ของไคแรลเพื่อใหส้ารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตรา

ไฮโดรแคนนาบินอลที่ประกอบดว้ย อยา่งนอ้ยประมาณ 99% 

โดยนํ้าหนกัของทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล

ยดึตามปริมาณ ทั้งหมดของทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดร

แคนนาบินอล และทรานส์เดลตา-(+)-9-เตตราไฮโดร แคนนาบิ

นอล การประดิษฐน์ี้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัวธิีการสาํหรับรักษาหรือ

ป้องกนัสภาวะดงัเช่น ความเจบ็ปวดที่ประกอบดว้ยการใหแ้ก่

ผูป้่วยที่ตอ้งการในปริมาณที่เป็นผลของทรานส์เดลตา-(-)-9- เต

ตราไฮโดรแคนนาบินอลที่มีความบริสุทธิ์อยา่งนอ้ยประมาณ 

98%ยดึตามนํ้าหนกัทั้งหมดของ แคนนาบินอยด ์

ยโูร -เซลตี

เกอ เอส.เอ.  
07/11/2548  15/03/2550 ยืน่ตรวจสอบการประดิษฐ ์(ยืน่คาํขอแกไ้ข

เพิ่มเติมก่อนรับจดทะเบียนเขา้มาเอง 

04/03/2554)-note : ยืน่ใหต้รวจสอบแลว้อยา่งนอ้ย 6ปี 

แจง้ผลรายงานปฏิเสธคาํขอ 

ขอ้ถือสิทธิ์ :1. สารผสมทรานส์เดลตา-(-) -9-เตตราไฮโดร

แคนนาบินอล หรือทรานส์เดลตา-(+)-9-เตตราไฮโดร แคน

นาบินอล ที่สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคน

นาบินอลประกอบดว้ยอยา่งนอ้ยประมาณ 98% โดยนํ้าหนกั

ของทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลยดึตาม

ปริมาณทั้งหมดของ แคนนาบินอยด ์และสารผสมทรานส์-

เดลตา-(+)9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลประกอบดว้ยอยา่ง

นอ้ย ประมาณ 98% โดยนํ้าหนกัของทรานส์เดลตา-(+)-9-เต

ตราไฮโดรแคนนาบินอลยดึตามปริมาณทั้งหมดของ แคน

นาบินอยด ์2. สารผสมทรานส์เดลตา-(-)-9-เตตราไฮโดร

แคนนาบินอล หรือ 

4.0601002456  ส่วนผสมเชิงเภสชักรรมที่ออกฤทธิ์ของแคนนาบิ

นอยดส์าํหรับรูปแบบขนาดยาที่ถกูปรับปรุง 

บทสรุปการประดิษฐซ์ึ่งจะปรากฏบนหนา้ประกาศโฆษณา Read 

ยโูร  -เซลตี

เกอ เอส.

30/05/2549  09/11/2550 ยืน่ตรวจสอบการประดิษฐ ์(ยืน่เอกสาร

สิทธิบตัรและรายงานการตรวจสอบที่ไดร้ับ



File : สารผสมเชิงเภสัชกรรมซึ่งประกอบรวมดว้ยส่วนผสมเชิง

เภสชักรรมที่ออกฤทธิ์ของ แคนนาบินอยด,์ ทรานส์เดลตา-(-+)-

9-เตตระไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็นผลึก, และสูตรผสมของพวก

มนัจะ ถูกเปิดเผยไว ้อีกทั้งการประดิษฐจ์ะเกี่ยวขอ้งกบัวธิีการ

สาํหรับการบาํบดัหรือการป้องกนัสภาวะเช่น อาการปวด ซึ่ง

ประกอบรวมดว้ยการใหแ้ก่ผูป้่วยที่ตอ้งการพวกมนัดว้ยปริมาณ

ที่เป็นผลของ ทรานส์เดลตา-(-+)-9-เตตระไฮโดรแคนนาบินอลที่

เป็นผลึก ในรูปแบบที่จาํเพาะ, ทรานส์เดลตา-(-+)-9- เตตระ

ไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็นผลึกจะถูกใหต้ามวธิีการสาํหรับการ

บาํบดัหรือการป้องกนัสภาวะ เช่น อาการปวด จะสามารถมีความ

บริสุทธิ์อยา่งนอ้ยประมาณ 98% โดยเทียบกบันํ้าหนกัรวมของ 

แคนนาบินอยด ์

เอ.   จากต่างประเทศ 27/12/2555) -note : ยืน่ให้

ตรวจสอบแลว้อยา่งนอ้ย 6 ปี 

แจง้ผลรายงานปฏิเสธคาํขอ 

ขอ้ถือสิทธิ์ 1. สารผสมซึ่งประกอบรวมดว้ย ทรานส์-(-+)-

เดลตา9-เตตระไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็นผลึก และพาหะที่

ยอมรับไดใ้นทางเภสชักรรม  

2. สารผสมซึ่งประกอบรวมดว้ย ทรานส์เดลตา-(-+)-9-เต

ตระไฮโดรแคนนาบินอล, โดยที่สารผสม ดงักล่าวจะถูก

ผสมสูตรดว้ย ทรานส์เดลตา-(-+)-9-เตตระไฮโดรแคนนาบิ

นอลที่เป็นผลึก และพาหะที่ ยอมรับไดใ้นทางเภสชักรรม 3. 

รูปแบบขนาดยาซึ่งประกอบรวมดว้ยปริมาณที่เป็นผลเชิง

การบาํบดัรักษาของ ทรานส์เดลตา -(-+)-9-เตตระไฮโดร

แคนนาบินอลที่เป็นผลึก และพาหะที่ยอมรับไดใ้นทาง

เภสชักรรม 

5.0801006631  การใชแ้คนนาบินอยดร์่วมกบัยาตา้นโรคจิต 

การประดิษฐน์ี้เกี่ยวขอ้งกบัการใชแ้คนนาบินอยด ์1 ชนิดหรือ

มากกวา่นั้น ร่วมกบัยาตา้นโรคจิต1 ชนิดหรือมากกวา่นั้น 

สาํหรับการใชใ้นการป้องกนัหรือการบาํบดัโรคจิตและความ

ผดิปกติทางจิต โดยความเหมาะสมแลว้ แคนนาบินอยด ์1 ชนิด

หรือมากกวา่นั้น จะไดม้าจากกลุ่ม : แคนนาบิไดออล (CBD); 

กรดแคนนาบิไดโอลิก (CBDA); เตตระไฮโดรแคนนาบิดิวาริน 

(THCV); เตตระไฮโดรแคนนาบิดิวารินินแอซิด (THCVA); แคน

นาบิโครมีน (CBC); กรดแคนนาบิโครมีนิก (CBCA); แคนนาบิกี

รอล (CBG); และกรดแคนนาบิกีโรลิก (CBGA); โดยความ

เหมาะสมแลว้ ยาตา้นโรคจิต จะเป็นยาตา้นโรคจิตที่ไม่ใช่ยา

ตน้แบบ 

 จีดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, ออต

สุกะ ฟาร์

มาซูติคลั 

โค., ลิมิ

เตด็ 

23/12/2551 22/01/2559 ประกาศโฆษณา(22/01/2559) 

6.0901002471  ผลในการต่อตา้นเนื้องอกของสารผสมแคนนาบิ  จีดบัเบิลย ู 03/06/2552 21/06/2556 ยืน่ตรวจสอบการประดิษฐ(์06/06/61) 



นอยด ์

การประดิษฐน์ี้เกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ารผสมรวมของแคนนาบิ

นอยด ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เททระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) 

และ แคนนาบิไดออล (CBD) เพื่อการผลิตยาสาํหรับการรักษา

โรคมะเร็ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่มะเร็งที่ถกูรักษา คือเนื้องอกใน

สมอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คือ เนื้องอกชนิดไกลโอมา (Glioma), 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือ ไกลโอบลาสโตมา มลัติฟอร์ม 

(Glioblastoma Multiforme or GBM) 

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, โอซึ

กะ ฟาร์มา

คิวติคอล 

คอมปะนี 

ลิมิเตด็ 

ขอ้ถือสิทธิ์ 1. การใชส้ารผสมรวมของแคนนาบินอยดใ์น

การผลิตยาสาํหรับการรักษาโรคมะเร็ง 

2.การใชต้ามขอ้ถือสิทธิ์ 1 ที่ประกอบรวมดว้ยอยา่งนอ้ยเทท

ระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบิไดออล  

(CBD) 

7.0901002472  สารผสมรวมแคนแนบินอยดก์บัสารเคมีบาํบดั

ชนิดนนั  -แคนแนบินอยด์  

 จีดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, โอซึ

กะ ฟาร์มา

คิวติคอล 

คอมปะนี 

ลิมิเตด็ 

03/06/2552 19/08/2556 ประกาศโฆษณา 

ละทิ้งคาํขอรับสิทธิบตัรหลงัประกาศ

โฆษณา(15/11/61) 

1. องคป์ระกอบทางเภสชักรรมสาํหรับใชบ้าํบดัโรคมะเร็งที่

ประกอบรวมดว้ย หนึ่งชนิดหรือมากกวา่ของ แคนแนบิ

นอยด ์(cannabinoid) ในปริมาณที่ไดผ้ลในการร่วมกนั

กบันนั -แคนแนบินอยด ์(non- cannabinoid), ที่ที่

ซึ่ง       หนึ่งชนิดหรือมากกวา่ของแคนแนบินอยดถ์ูกเลือก

จากกลุ่มที่ประกอบรวมดว้ย  :เททระไฮโดรแคนแนบิ 

นอล (Trtrahydrocannabinol,THC); แคนแนบิได

ออล (Cannabidiol,CBD); หรือพืชสกดัที่ 

ประกอบดว้ย THC และ&nb 
8.1101003758   การใชไ้ฟโตแคนนาบินอยด ์หรือสารผสมของ

สารดงักล่าวในการรักษาโรคลมบา้หมู 

การประดิษฐน์ี้เกี่ยวขอ้งกบัการใชแ้คนนาบินอยดจ์าํนวนหนึ่ง

หรือมากกวา่ในการรักษาโรค ลมบา้หมู่  โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ คือ การใชแ้คนนาบินอยดห์รือสารผสมดงักลา่วในการรักษา

อาการชกัทัว่ไป และหรืออาการชกัเฉพาะที่/ ในรูปลกัษณะ

โอซึกะ 

ฟาร์มาคิว

ติคอล 

คอมปะนี 

ลิมิเตด็, จี

20/12/2554 

(29/06/2553) 

30/06/2554 ประกาศโฆษณา (08/06/2561) 

ยกคาํขอ 

1.ไฟโตแคนนาบินอยดจ์าํนวนหนึ่งหรือมากกวา่หนึ่งที่เลือก

จากกลุ่มที่ประกอบดว้ยเตตระ           ไฮโดรแคนนาบิวา

ริน (THCV)และแคนนาบิไดออล (CBD)สาํหรับใชใ้นการ

รักษาอาการชกัทัว่ไปและหรืออาการชกัเฉพาะที่/ 



หนึ่ง คือ เกี่ยวกบัการใช ้แคนนาบินอยดช์นิด THCV ใน ลกัษณะ

สารบริสุทธิ์หรือสารประกอบที่แยกออกมา หรือในลกัษณะสาร

สกดัจารพชืซึ่งมีจาํนวนของ  THC ใดๆ ที่มีอยูต่ามธรรมชาติ

เลือกและมีการขจดัออกไปอยา่งมีนยัะ ในอีกรูปลกัษณะ

หนึ่ง คือ ไฟโต แคนนาบินอยด ์คือ CBD 

ดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็ 

9.1201004672  "ไฟโตแคนนาบินอยดใ์นการรักษามะเร็ง" 

 การประดิษฐน์ี้เกี่ยวกบัการใชง้านของไฟโตแคนนาบินอยด ์

)phytocannabinoids) ทั้งใน รูปแบบที่ถูกแยกโดเดี่ยว หรือ ใน

รูปแบบของสสารยาที่มาจากพืช )botanical drug substance 

(BDS)) ในการรักษาของมะเร็ง โดยที่พึงประสงค ์มะเร็งที่จะถูก

รักษาคือมะเร็งของตอ่มลูกหมาก, มะเร็งของเตา้นม หรือ มะเร็ง

ของโคลอน 

จีดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, โอซึ

กะ ฟาร์มา

คิวติคอล 

คอมปะนี 

ลิมิเตด็ 

12/09/2555 

(11/03/2554) 

09/10/2557 ประกาศโฆษณา(13/12/2560) 

1. สารสกดัตน้แคนนาบิส )cannabis plant extract) ที่

ประกอบดว้ยส่วนประกอบที่บรรจุ ไฟโตแคนนาบินอยด ์

)phytocannabinoid) และ ส่วนประกอบที่ไม่บรรจุไฟโต

แคนนาบินอยด ์สาํหรับการใชง้านในทางการแพทย ์โดยที่

ส่วนประกอบที่บรรจุไฟโตแคนนาบินอยดป์ระกอบดว้ย 

อยา่งนอ้ย 50% (นํ้าหนกัของสารสกดัตน้แคนนา (นํ้าหนกั/

 บิส และ ในที่ซึ่งสารหลกัไม่ใช่เตตระ ไฮโดรแคนนาบินอล

)tetrahydrocannabinol (THC)) หรือ แคนนาบิไดออล 

)cannabidiol (CBD)) และ ส่วนประกอบที่ไม่บรรจุไฟโต

แคนนาบินอยดท์ี่ประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 15% (นํ้าหนกั /

ข(นํ้าหนกั 
10.1201005115 การใชง้านของไฟโตแคนนาบินอยดแ์คนนาบิดิ

วาริน )CBDV) ในการรักษาของโรคลมบา้หมู 

บทสรุปการประดิษฐซ์ึ่งจะปรากฏบนหนา้ประกาศโฆษณา Read 

File :       การประดิษฐน์ี้เกี่ยวขอ้งกบัการใชง้านของไฟโตแคน

นาบินอยด ์แคนนาบิดิวาริน 

)phytocannabinoid cannabidivarin)(CBDV) และ การร่วมกยั

ของโฟโตแคนนาบินอยด ์CBDV ร่วมกบัเตระไฮโดรแคนนาบิวา

ริน (THCV) และ แคนนาบิไดออล (CBD) ในการรักษาของโรค 

ลมบา้หมู การประดิษฐเ์กี่ยวขอ้งต่อไปนี้กบัการใชง้านของไฟโต

แคนนาบินอยด ์CBDV ในการ ร่วมกนักบัยาตา้นโรคลมบา้หมู

จีดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, โอซึ

กะ ฟาร์มา

คิวติคอล 

คอมปะนี 

ลิมิเตด็ 

28/09/2555 

(30/03/54) 

09/09/2557 ประกาศโฆษณา 

ยืน่คาํขอแกไ้ขเพิ่มเติมก่อนรับจดทะเบียนเขา้

มาเอง(08/06/2561) 

ขอ้ถือสิทธิ์ :1.จาํนวนที่มีประสิทธิภาพทางการบาํบดัของ

ไฟโตแคนนาบินอยดแ์คนนาบิดิวาริน 

)phytocannabinoid cannabidivarin)(CBDV) สาํหรับการใช้

งานดงัยาตา้นการชกั (anti-convulsant) ในการรักษาของ

โรคลมบา้หมู 



มาตรฐาน (SAEDs) โดยที่พึงประสงค ์SAED คือชนิดหนึ่งของ

อีโธ ซูซิไมด,์ วาลโพรเอต หรือ ฟีโนบาร์บิทลั 
11.1301003751 "การใชไ้ฟโตแคนนาบินอยดแ์คนนาบิไดออล 

)CBD) รวมกบัยาตา้นโรคลมชกั แบบมาตรฐาน 

)SAED) ในการรักษาโรคลมชกั )Use of the 

PhytocannabinoidCannabidiol (CBD) in 

Combination with a Standard Anti-Epileptic 

Drug (SAED) in the Treatment of Epilepsy)" 

บทสรุปการประดิษฐซ์ึ่งจะปรากฏบนหนา้ประกาศโฆษณา Read 

File :     การประดิษฐเ์กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้เคนนาปิไดออล

)Cannabidiol)(CBD)ที่ขนาดยามากกวา่ 300 มิลลิกรัมวนั/ รวม

กบัยาตา้นโรคลมชกัเเบบมาตรฐาน)SAED)ซึ่งกระทาํการผา่น

ช่องโซเดียม หรือเเคลเซียม สาํหรับใชใ้นการรักษาโรค

ลมชกั SAEd คือ สิ่งที่พึงประสงคซ์ึ่ง ดดัเเปรขีดจาํกดั ขั้นตํ่าหรือ

กระเเสเเคลเซียมทางประสาทชัว่คราว ลดการส่งสญัญาณ

ประสาทความถี่สูงเเละ ศกัยไ์ฟฟ้าการกระทาํการที่ขึ้นกบั

โซเดียมเเละเพิ่มผลของ GABA SAED ที่พึงประสงค ์คือ อีโธซูซิ

ไมด ์ เเละวาลโพรเอต 

จีดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, โอซึ

กะ ฟาร์มา

คิวติคอล 

คอมปะนี 

ลิมิเตด็ 

02/07/2556 

(03/01/2555) 

30/06/2559 ประกาศโฆษณา ( 08/06/2561) 

ขอ้ถือสิทธิ์ 1.    สูตรตาํรับทางเภสชักรรม  ที่ประกอบรวม

ดว้ย  แคนนาบิไดออล   (CBD)  ที่ขนาดใช ้

มากกวา่   400   มกวนั/.   ร่วมกบั   หนึ่งหรือมากกวา่หนึ่ง

ชนิด   SAEDs   ซึ่งถูกเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบดว้ย วลั :

 โพรเอต และ เอโธซูซิไมด2์.    สูตรตาํรับทางเภสชั

กรรม  ที่ประกอบรวมดว้ย  แคนนาบิไดออล   (CBD) ดงัที่

ขอถือสิทธิไว ้

12.1401001619 องคป์ระกอบทางเภสชักรรมที่ประกอบรวมถึง 

ไฟโตแคนนาบินอยด ์แคนนาบิดิวาริน )CBDV) 

และแคนนาบิไดออล )CBD) 

บทสรุป : การประดิษฐน์ี้เกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบทางเภสชั

กรรมที่ประกอบรวมถึง หรือ ที่จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยไฟโต

แคนนาบินอยด ์แคนนาบิดิวาริน (CBDV) และ แคนนาบิไดออล 

(CBD) องคป์ระกอบดงักลา่วมีความปลอดภยั และ มี 

จีดบัเบิลย ู

ฟาร์มา ลิมิ

เตด็, โอซึ

กะ ฟาร์มา

คิวติคอล 

คอมปะนี 

25/03/2557 

(14/09/2555) 

28/09/2559 ประกาศโฆษณา 

ยืน่คาํขอแกไ้ขเพิ่มเติมก่อนรับจดทะเบียนเขา้

มาเอง(05/02/2561) 



ประสิทธิภาพอยา่งยิง่สาํหรับการใชใ้นการบาํบดัของสภาวะทาง

ประสาทวทิยา ที่มีลกัษณะเฉพาะคือ ความสามารถในการกระตุน้

สูงผดิปกติของประสาทส่วนกลาง ฯลฯ 

 

 

ลิมิเตด็ 

 


