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ตามค าส ัง่กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่503/62

องคป์ระกอบคณะกรรมการ

ประธาน :

นพ. พเิชฐ   บญัญตัิ

คณะกรรมการ:

-ผอ. สยวส./สวพ/สคอ/สวส./สชพ./CRC/ศนูยฯ์  ที ่1 เชยีงใหม่

-หวัหนา้กลุม่สตัวท์ดลอง  สวส. และนกัวชิาการจาก สวพ.

แตง่ต ัง้คณะกรรมการพฒันากญัชาเพือ่ใชป้ระโยชน์

ทางการแพทย์



-ก าหนดนโยบาย ภารกจิ และทศิทางการด าเนนิการในการ
พฒันากญัชา

-ก าหนดกรอบการบรหิารและกจิกรรมการด าเนนิงาน สนบัสนุน
แผนงาน โครงการ

-ใหค้ าปรกึษา แนะน า และก าหนดแนวทางการพฒันาของการ
ด าเนนิงานวจิยัและพฒันา อยา่งเป็นรปูธรรม

-งานทีร่บัมอบหมาย

หนา้ที ่: คณะกรรมการ



การประชมุร่วมกบัหน่วยงานภายในและ
ภายนอก

ประชุมรว่มกบัองคก์รภายใน
และภายนอก  

รวม 3 คร ัง้

1. องคก์ารเภสชักรรม

2. สมาคมเวชกรรมไทย

3. กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา

5. มหาวทิยาลยัมหดิล

6. สภาแพทยแ์ผนไทย



แผนด าเนนิการกรม 

1. แผนการพฒันาศกัยภาพหอ้ง Lab  กรม

2. แผนการจดัท าสารมาตรฐาน THC/CBD/CBN

3. แผนการจดัท า Monograph

4. แผน R&D



TF

แผนกจิกรรม 1

กจิกรรม 
กจิกรรม 1 :การพฒันาศกัยภาพ DMSc Lab
พชืกญัชา

ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

-การพัฒนาการตรวจสาระส าคญั THC/CBD/CBN
โดยเทคนคิ LC MS  และถา่ยทอดเทคนคิการตรวจให ้
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์

มยิ. 62 – เมย. 63 1,750,000 บาท สยวส.

-การพัฒนาการตรวจสารส าคญั THC/CBD/CBN
โดยเทคนคิ GC FID และถา่ยทอดเทคนคิการตรวจให ้
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์

มยิ. 62. – ธค. 62 1,000,000 บาท ศวก.ที ่1 ชม.

-การพัฒนาการตรวจโลหะหนัก (As/Pb/Hg/Cd) และ
ถา่ยทอดเทคนคิการตรวจให ้
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(ชม./นม./ชบ/สข)

ตค. 62 - กย. 63 500,000 บาท สคอ.

-การพฒันาการตรวจยาฆา่แมลงตกคา้ง
และถา่ยทอดเทคนคิการตรวจให ้
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย(์ชร./นม./ชบ/สข)

ตค. 62 - กย. 63 500,000 บาท สคอ.



TF

แผนกจิกรรม 1

กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

กจิกรรม 1 : การพัฒนาศกัยภาพ DMSc Lab

ผลติภณัฑก์ญัชา

-การพัฒนาการตรวจสารส าคัญTHC/CBD/CBN
เทคนคิ HPLC

มยิ. 62 – ธค. 63 1,250,000 บาท สยวส.

-การพัฒนาการตรวจโลหะหนัก
(As/Pb/Hg/Cd)

ตค. 62 – กย. 63 500,000 บาท สคอ.

-การพัฒนาการตรวจยาฆา่แมลงตกคา้ง ตค. 62 – กย. 63 500,000 บาท สคอ.



TF

แผนกจิกรรม 2 และ 3

กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

กจิกรรม 2 : การจดัท า Std. 
THC/CBD/CBN
- THC
- CBD
- CBN

ตค.61 – กย. 62
ตค. 62 –มคี. 63
เมย. 63 – กย. 63

3,500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท

สยวส. และ 
ศวก.ที ่1 ชม.

กจิกรรม 3 :  Monograph
-การจดัท าขอ้ก าหนดและมาตรฐาน ของพชื
กญัชาเพือ่ลงใน THP (2 Monograph)
1. Monograph ดอก
2. Monograph ใบ

-การจดัท าขอ้ก าหนดและมาตรฐาน ของ
น า้มนักญัชาเพือ่ลงใน TP 

ตค. 62 – กย. 64 5,000,000 บาท สวพ./สยวส.
และ ศวก.

สยวส./สวพ.
และ ศวก.

-ศกึษาลกัษณะทางเภสชัเวทของเครือ่งยา
กญัชา (Cannabis sativa L.)

ตค. 62 – กย. 63 100,000 บาท สวพ.



TF

แผนกจิกรรม R&D

กจิกรรม 4 : R&D  8 โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

1.การศกึษาทางพฤกษศาสตรข์องกญัชาและ
กญัชง

มยิ. 62 – กย. 63 400,000 บาท สวพ.

2.การศกึษาการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื ระบบ
การปลกู และการจดัจ าแนกสายพนัธุก์ญัชา
ดว้ยเทคนคิดเีอ็นเอบารโ์คด้

มยิ. 62 – กย. 64 19,000,000 บาท
(55,000,000 บาท 
ส าหรบั 12 โรง
เพาะปลกู)

สวพ.

3.การศกึษาฤทธิต์า้นการอกัเสบตอ่เซลล์
ผวิหนงัและฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยีของสาร
สกดัจากใบเฮมพ์

ตค. 61 – กย. 62 456,000 บาท ศวก.ที ่1 ชม.

4.การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันายา
ตา้นมะเร็งจากสารสกดัใบเฮมพ์

ตค. 62 – กย. 64 600,000 บาท ศวก.ที ่1 ชม.



TF

แผนกจิกรรม R&D

กจิกรรม 4 : R&D  6  
โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

5.การพฒันาผลติภณัฑส์ าหรบัใชภ้ายนอก
เฉพาะทีจ่ากสารสกดัใบเฮมพเ์พือ่ลดอาการ
อกัเสบและการตดิเชือ้

ตค. 62 – กย. 64 750,000 บาท ศวก.ที ่1 ชม.

6.การศกึษาพษิวทิยาของสารสกดัจากใบ
และดอกกญัชา

ตค. 62 – กย. 65 13,900,000 บาท สวพ.

7.การพฒันาการตรวจวเิคราะหพ์ษิวทิยา
ของต ารบัยาไทยทีเ่ขา้กญัชา

ตค. 62 – กย. 65 5,000,000 บาท สวพ/สยวส./
ศวก. ชม.

8. การพฒันาองคค์วามรูด้า้นเภสชักรรม
ไทยในต ารบัยาไทยทีเ่ขา้กญัชา

ตค. 62 – กย. 64 500,000 บาท คกก. กญัชาฯ




