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ชื่อผลิตภณัฑ ์  :    NanoCBD drop&drink  

เป็นผลิตภณัฑส์มนุไพรเพ่ือสขุภาพท่ีมีส่วนประกอบสาํคญัคือ ซบีีดี( CBD, cannabinoid) ท่ีสกดัไดจ้ากพืชกญัชง(Hemp) ซึ่งพรอ้ม ท่ีจะ

นาํไปใชแ้ก่มนษุยเ์พ่ือใหเ้กิดผลตอ่สขุภาพ หรือการทาํงานของรา่งกายใหด้ีขึน้ เสรมิสรา้งโครงสรา้งหรือ การทาํงานของรา่งกาย หรือลดปัจจยัเส่ียง

ของการเกดิโรค  

NanoCBD drop&drink  คือ การนาํสารสกดั CBD full spectrum oil มาผ่านกระบวนการลดขนาดอนภุาคใหเ้ล็กลงจาก 5000nm จนเหลือ

ขนาด 30-50nm และใหส้ามารถละลายนํา้ได ้

สาร CBD คืออะไร?  

สารสกดัท่ีไดจ้ากการสกดักญัชง คือกลุ่มสาร Cannabinoid , terpenoid and flavonoid โดยในเนือ้หานีจ้ะเนน้ไปท่ี cannabinoid (terpenoid จะ

ถกูแยกออกจาก cannabinoid ในกระบวนการผลิตจะไดส้าร terpene) ซึง่กลุ่มสาร cannabinoid จะมีสารย่อยมากกว่า 144 ชนิด ซึ่งรวมถึงสาร 

THC( delta9-Tetrahydrocannabinoid),CBN,CBG,CBDV,THCA,CBDA ในนัน้ดว้ย  โดยมีสาร CBD(Cannabidiol) เป็นสารท่ีมมีากสดุ( กรณี

เป็นกญัชง) โดยจะมีปรมิาณ 2-20% โดยนํา้หนกั ขึน้อยู่กบัสายพนัธุ ์หากนอ้ยกว่า 5% จะจดัเป็นกญัชงเสน้ใย (Fiber hemp) มากกว่า 5%เป็น

กญัชง CBD ปัจจบุนัมกีารพฒันาเชงิพนัธุกรรม(genetic development)ท่ีตอ้งการใหส้ารอ่ืนเด่น เช่น กญัชง CBG (Cannabigerol Hemp)เพ่ือผล

ของความตอ้งการสาร CBG มากขึน้ 

 

สาร CBD มีอยู่ 2 สถานะ คือ CBDA อยู่ในรูปของกรด (Acidic phase) จะสะสมอยู่ใน Trichrome ท่ีเกาะอยูต่ามผิวใบและช่อดอกท่ีตน้ไมผ้ลิตมา

เพ่ือป้องกนัศตัรูพืชและไวเ้กาะยดึเกสรตวัผูเ้พ่ือการผลิตเมล็ดพนัธุรุ์น่ต่อไป จนกระทัง้การถกูเผาไหมด้ว้ยความรอ้นและรงัสี UV ตามธรรมชาตดิว้ย

ระยะเวลาหน่ึง CBDA จะเปล่ียนไปเป็น CBD ดว้ยกระบวนการ Natural decarboxylation ตามธรรมชาตินั่นหมายถึงการแลกเปล่ียน คารบ์อน

และออกซิเจน เกดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์นกัวิทยาศาสตรจ์ึงลอกเลียนกระบวนการทางธรรมชาติในการเรง่ปฏิกิรยิา เพ่ือการสกดัเอาสาร CBDA 

ใหเ้ป็น CBD active phase รวดเรว็ขึน้ ดว้ยการทาํ decarboxylate ภายในถงั Reactor ท่ีควบคมุความดนัสญุญากาศและใหค้วามรอ้นเขา้ไปใน

ระบบ ความรอ้นท่ี 90C-130C ในระยะเวลา 1-3ชม จะทาํให ้decarboxyl chain ใน CBDA คายก๊าซ CO2 กลายเป็น CBD active สามารถเรียก

กระบวนการนีไ้ดว้า่เป็นการ Activate หรือกระตุน้ CBD ใหต้ื่น แตผ่ลทางเภสชัวิทยา ทัง้ CBDA and CBD ใหผ้ลประโยชนท่ี์ดตี่อรา่งกายได ้แต ่

ผลงานวิจยั CBDA ยงัไมค่่อยมีมากนกัเน่ืองจากความตอ้งการเชิงพานิชยใ์หค้วามสาํคญักบั CBD มากกวา่ 
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ทาํไมตอ้งทาํให้ CBD ละลายนํ้า 

จากความพยายามของนกัวิจยัท่ีตอ้งการนาํพาสาร CBD เขา้สู่รา่งกายทางปาก(oral administration) และสามารถนาํไปใชป้ระโยชนม์ากท่ีสดุดว้ย

ปรมิาณการใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น(low dosage use) เพ่ือเพ่ิมคา่ pharmacokinetic (PK profile) อนัประกอบดว้ยคา่ absorption , dispersion , 

metabolism และ degradation  

CBD oil เป็น lipophobic ท่ีมีความสามารถละลายนํา้ไดย้าก การบรโิภคนํา้มนัสกดั CBD ท่ีละลายนํา้ยากและมขีนาดอนภุาคใหญ่กว่า 5000nm 

เมื่อนาํพาเขา้สู่รา่งกายผ่านการยอ่ยท่ีกระเพาะอาหารและmetabolize ดว้ย enzyme บางตวัในตบั จะใชเ้วลานาน(onset time) ในการนาํ cbd ไป

ใชง้านได ้จงึตอ้งหยดใส่ใตลิ้น้ ท่ีมีกลุ่ม blood vessel จะเรว็กวา่โดยมีไขมนับางตวัชว่ยละลายและวิ่งเขา้ทางเสน้เลือดดาํ หลีกเล่ียงการย่อยท่ี

กระเพาะและ metabolizeท่ีตบั แต่เน่ืองจากขนาดอนภุาคท่ีใหญ่การดดูซมึไปใชไ้ดเ้พียง 6% จะใชเ้วลานานกว่า 1-2ชมในการออกฤทธิ์ และ คงอยู่

ในรา่งกาย 6-8 ขม ส่วนท่ีเหลือกจ็ะถกูขบัออกทางเหงื่อและปัสสาวะ เป็นภาระในการกาํจดัของเสียของรา่งกาย 

นกัวิทยาศาสตรจ์ึงพยายามคิดคน้กรรมวิธีในการนาํส่งสาร CBD เขา้สู่รา่งกายทางปาก โดยการพยายามทาํให ้CBD ละลายนํา้ได ้และมีขนาด

อนภุาคเล็กระดบันาโนเมตร (nanometre) โดยมอียู่หลายวิธี แตท่ี่จะกล่าวในเอกสารฉบบันี ้มีอยู2่วิธีคือ SEDDS and SNEDDS[1][2]   
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SEDDS หรือ Self Emulsifying Drug Delivery System , คือ การผสมสาร emulsifier lipid base เพ่ือทาํใหอ้นภุาคของสาร CBD แตกตวังา่ยขึน้

(Surfactant agent) ทาํการผสมเขา้ดว้ยกนั(homogenous) แลว้ใหอ้นภุาคย่อยขนาดตวัเอง โดยทาํการใส่พลงังานเล็กนอ้ย เพ่ือการแตกตวั ขนาด

อนภุาคเฉล่ีย 300nm  

SNEDDS หรือ Self Nano Emulsifying Drug delivery System คือกระบวนการทาํใหส้าร CBD oil ท่ีไม่ละลายนํา้ ผสมกบัสาร emulsifier 

encapsulation and surfactant  แลว้ใส่พลงังานสงู(Ultrasonication) เขา้ไปเพ่ือเรง่การแตกตวัใหม้ีขนาดอนภุาคเล็กประมาณ 100nm โดย

อนภุาคเมื่อแตกตวัแลว้จะถกูห่อหุม้(encapsulated) และจะไมก่ลบัมารวมตวักนัไดอี้ก   

 

Avg. particle size 33.4nm Tested report 17June2022  

ข้อดขีอง NanoCBD water soluble  

ผลิตภณัฑ ์nanoCBD drop&drink มีขนาด 33.4nm มีสีใสและสามารถละลายนํา้ไดด้ี  สามารถนาํไปผสมกบันํา้ดื่ม เคร่ืองดื่มท่ีมีนํา้เป็น

ส่วนประกอบหลกั(water base beverage) เพ่ือใหง้่ายและสะดวกต่อการบรโิภค โดยไม่ทาํใหร้สชาติเคร่ืองดืม่เปล่ียนไปมากนะ โดยปกติสาร 

nanoCBD จะมีรสขมเล็กนอ้ย ซึง่เป็นรสชาติโดยธรรมชาติของสาร CBD เองอยู่แลว้ 

เน่ืองดว้ย nanoCBD drop&drink มีขนาดอนภุาคเล็กมากจะถกูดดูซมึนาํไปใชง้านไดเ้กือบ 100% และใหผ้ลภายใน 5-10 นาที(onset time) คงอยู่

ในร่างกาย 3-6ชั่วโมง 

Avg. 33.4nm 
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เหมาะสาํหรบัรา้นคา้เคร่ืองดืม่ท่ีผลิตพรอ้มดื่ม(CBD infused Cup) และโรงงานอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มบรรจขุวด (CBD infused Beverage 

industries)  

 Oil base CBD VS Water base CBD  

Oil base CBD คือ สารท่ีสกดัไดจ้าก ดอก ใบ ของตน้กญัชง  ในรูปของนํา้มนัท่ีไม่สามารถละลายนํา้ได(้hydrophobic) การนาํไปใชต้อ้งผสมกบั

นาํมนัมะพรา้ว หรือ MCT oil (Medium chain triglyceride) เพ่ือใหน้ํา้มนั CBD ละลายและเป็นตวัพา(carrier) CBD ซมึเขา้สู่กระแสเลือด  

ข้อเสียคอื  เมื่อทานเขา้ไป(oral) จะเกิดกระบวนการ First pass effect Metabolism ท่ีกระเพาะอาหารและตบั ใน ปรมิาณ100% ของ CBD ท่ีกิน

เขา้ไป fatty enzyme ในตบัจะสามารถย่อยและดดูซมึ CBD ไปใชไ้ดแ้ค่4-6% ท่ีเหลือจะถกูขบัออกทางปัสสาวะ  onset time 60นาที และอยู่ใน

รา่งกายไดน้าน  long lasting time 6-8 ชั่วโมง  ดงันัน้สาํหรบั oil base CBD จึงถกูแนะนาํใหห้ยดใตลิ้น้และอมไวส้กัครู ่เพ่ือใหส้ารนํา้มนัมะพรา้ว

หรือ MCT oil ซมึเขา้กระแสเลือด (blood vessel) ใตลิ้น้เพ่ือเพ่ิมปรมิาณการดดูซมึใหไ้ดม้ากท่ีสดุ เพ่ือลด first pass effect ท่ีกระเพาะอาหาร จาก

งานวจิยั cbd pharmacokinetic profile  in blood plasma 10-15%  onset time 30 นาที อยูใ่นรา่งกาย 4-6 ชั่วโมง  

ข้อเสียอกีอย่างคือ ผูท่ี้แพน้ํา้มนัมะพรา้วหรือสาร MCT oil และผูท่ี้กงัวลการบรโิภคแบบหยดไตลิ้น้ จะหลีกเล่ียงการใชน้ํา้มนั CBD ชนิดนี ้

 

ทีม่า : Development of a Novel nanoemulsion formulation to improve intestinal absorbtion of Cannabidiol :Yukako Nakano and 

Mahidol university of Thailand      CBD-NE : CBD nano emulsion  

CBD oil 

CBD-NE 
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จากรายงานการวจิยัของ Yukako nakano พรอ้มคณะ โดยมีนกัวจิยัไทยจากมหิดลรว่มดว้ย ในการทดลองกบัหนเูพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การดดูซมึระหว่าง Oil base CBD กบั water base CBD หรือ CBD nanoemulsion(CBD-NE )   

จากกราฟ fig.3 เสน้ประแนวนอน สีเขียว ท่ีเวลา(T) 2ชั่วโมง Oil base CBD จะไม่สามารถตรวจพบในเลือดของหนทูดลองจนกวา่จะครบ 2ชั่วโมง 

ในขณะท่ี CBD-NE ตรวจพบตัง้แต่ 30นาที(โดยประมาณ) ท่ี 0.1 ug/ml (dosage50mg/kg) และท่ีเวลา 1ชม ประมาณ 0.9ug/ml  ใน ชั่วโมงท่ี 2 

CBD oil ตรวจพบในเลือดหนทูดลองเท่ากบั 0.03ug/ml(โดยประมาณ) เทียบกบั CBD-NE เท่ากบั 0.95ug/ml ต่างกนั 31เท่า เมื่ออเขา้สู่ชั่งโมงท่ี 4 

(Tmax) CBD-NE 1ug/ml CBD oil 0.09ug/ml ตา่งกนั 11.11เท่า  ท่ีน่าสงัเกตคือ AUC 0-infinity ต่างกนั21.6 เท่า หมายถึง สาร CBD-NE จะมี

ปรมิาณสะสมในกระแสเลือดมากกวา่ CBD oil ถึง21.6เท่า ( AUC : area under concentration) 

Water Base CBD  คือ สารท่ีสกดัไดจ้าก ดอก ใบ ของตน้กญัชง จากการสกดัและเขา้กระบวนการแยกชัน้ในระดบัโมเลกลุ (Molecular 

distillation) เพ่ือแยกไขมนั สารโลหะหนกั จนไดส้าร cannabinoid บรสิทุธิ์ โดยผลิตภณัฑข์องบรษิัทเอเอ ไบโอ ตอ้งการนาํเอา สาร cannabinoid 

ท่ีประกอบดว้ย Cannabidiol ( CBD), cannabinol (CBN) ,Cannabigerol(CBG) และ Tetrahydrocannabinoid(THC) ท่ีเราเรียกกนัว่า Full 

spectrum oil โดยมีสาร THC นอ้ยกวา่ 0.045% (กฎหมายกาํหนดไม่เกิน 0.2%) โดย full spectrum CBD oil จะมีประสิทธิผลต่อรา่งกายมากกวา่ 

CBD isolate  เพียงตวัเดียว โดย THC เพียงเล็กนอ้ยจะทาํหนา้ท่ีเป็น trigger ในระบบประสาทส่วนกลาง เพ่ือปลกุหรือกระตุน้ระบ 

endocannabinoid ในสมองของมนษุยใ์หต้ื่นหรือกระตุน้การทาํงานของระบบสารส่ือประสาทในสมอง ให ้CBD ,CBN และ CBG และสาร 

cannabinoid substance ตวัอ่ืนๆท่ีเรากินเขา้ไป รว่มกนัทาํงาน(entourage effect) อยา่งมีประสิทธิภาพ จะใหผ้ลทางการรกัษาดีกว่าการใช ้CBD 

isolate เพียงอยา่งเดียว หรือมิฉะนัน้ ตอ้งบรโิภค CBD isolate ในปรมิาณท่ีมากกว่า CBD full spectrum ถงึจะใหผ้ลใกลเ้คียงกนั  

การหลกีเลี่ยง First pass effect Metabolism  ทีก่ระเพาะอาหารและตับ  รา่งกายมนษุยป์ระกอบดว้ยนํา้มากกว่า 70% ทั่วทัง้รา่งกายแมแ้ต่

ในกระดกู เรามคีวามตอ้งการท่ีจะใหร้า่งกายสามารถดดูซมึ cbd และนาํไปใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ การทาํใหโ้มเลกลุของนํา้มนั CBD แฝงตวัปะปนในนํา้

(oil in water ,O/W)ใหไ้ด ้โดยการทาํใหโ้มเลกลุมขีนาดเล็กลงมากๆ ใหไ้ดข้นาดอยา่งนอ้ย 100 นาโนเมตร และห่อหุม้(encapsulated) นํา้มนั 

CBD ขนาดเล็กนัน้ไว ้ไม่ใหน้ํา้มนักลบัมารวมตวักนัไดอี้ก  เราจึงได ้CBD water soluble ท่ีสามารถนาํไปผสมในอาหารหรือเคร่ืองดื่มไดท้กุชนิด 

ทาํใหผู้บ้รโิภคมีทางเลือกอยา่งมากมายในการนาํ CBD เขา้สู่รา่งกาย และรา่งกายสามารถดดูซมึไดม้ากกวา่ 6-8เท่าเมื่อเทียบกบั oil base CBD 

เน่ืองจาก CBD มีขนาดเล็กมาก นอ้ยกวา่ 100 นาโนเมตร( 33.4nm) และละลายปะปนอยูใ่นนํา้ เมื่อลงสู่กระเพาะอาหาร จะไม่ผ่านกระบวนการ 

first pass effect ท่ีกระเพาะและตบั แต่จะถกูดดูซมึเขา้สู่ Lymphatic system หรือระบบนํา้เหลือง ทาํการ metabolize เขา้สู่กระแสเลือดและ

นาํส่งสาร CBD ขนาดเล็กเขา้สู่สมองและ receptorตามอวยัวะต่างๆทั่วรา่งกาย  จงึพบวา่หลงัจากนาํเขา้ทางปากของ water base CBD 

nanoparticle จะออกฤทธ์ิ(Onset) ภายใน 15 นาที และอยูใ่นกระแสเลือด 3-4ชั่วโมงเท่านัน้  

จะไม่หลงเหลือ cbd ท่ีตอ้งเป็นภาระต่อตบัและไต เพราะ รา่งกายท่ีมีนํา้เป็นส่วนใหญ่ จะนาํ cbd ชนิดละลายนํา้ไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้กือบทัง้หมด 
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คุณประโยชนข์อง CBD ทีมี่ตอ่ร่างกาย[3] 

อา้งอิงจากรายงานวิจยั Cannabidiol: Pharmacology and Therapeutic Targets Stevie C. Britcha,b, Shanna 

Babalonisa,b, Sharon L. Walsh   2022 January 1st. 

Therapeutic Implication :- 

A]  กลุ่มโรคระบบประสาท (Neurological disorder ) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประสาทส่วนกลางในสมอง(Central Neuro System) และกลุ่ม

ประสาทส่วนปลาย (Peripheral Neuro system) เช่นโรคลมชกั พารก์ินสนั เป็นตน้ และอีกหลายโรคท่ีเกิดจากระบบประสาทเส่ือม บกพรอ่ง 

ทาํงานผิดพลาด ทาํใหเ้กิดอาการ นอนหลบัยาก ปวดรา้วกลา้มเนือ้ทั่วตวั (Fibromyalgia) โรควิตกกงัวล (anxiety)  ภาวะตื่นตระหนกโดยไม่มี

สาเหต(ุPanic disorder) และโดยเฉพาะ โรคซมึเศรา้(depression) 

 ‘โรคซมึเศรา้[4]’ (Depression) คอื เป็นโรคทางจติเวช เกิดจากความผิดปกติของสมอง ซึง่จากการศกึษาทางการแพทยใ์นปัจจบุนัพบว่า “โรค

ซมึเศรา้เกิดจากความไม่สมดลุของสารส่ือประสาทในสมอง 3 ชนิด ไดแ้ก่ เซโรโทนิน (serotonin) นอรเ์อพิเนฟรนิ (norepinephrine) และโดปามีน 

(dopamine)” ทาํใหส่้งผลกระทบต่ออารมณ ์ความรูส้กึ พฤติกรรม รวมถึงสขุภาพรา่งกาย ซึ่งโรคซมึเศรา้จะแตกต่างจากอารมณเ์ศรา้ตามปกติ

ทั่วไปท่ีสามารถหายไดเ้องเมื่อความเครียดหมดไป 

B] ลดความเจ็บปวดรา่งกาย ชว่ยลดการอกัเสบและ กระตุน้ระบบภมูคุม้กนัรา่งกาย Pain , Inflammatory and Immune function  

C] โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางจติ ( Psychiatric Disorder ) เช่น โรคไบโพลา โรคออทิสซมึ โรคจิตเภท รวมถงึการใช ้CBD เพ่ือเลิกบหุร่ีหรือ

สารเสพติดอ่ืน 
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การประยุกตใ์ช้ NanoCBD water soluble  

• Personal use บรรจขุวดดรอปเปอร ์ขนาด 30ml มี CBD 339mg หรือ แบบหลอดพลาสติกขนาด 0.8ml CBD 5mg/หลอด ดว้ยการหยด/

บีบลงในเคร่ืองดืม่หรือนํา้ดืม่ 2-3หยด ต่อนํา้ดื่ม 100 ml หรือ บีบหลอด CBD ขนาด 5mg ต่อเคร่ืองดื่ม300 ml สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการดแูล

สขุภาพเพ่ือช่วยใหร้กัษาสมดลุยร์า่งกาย(homeostasis) ชว่ยใหรู้ส้กึผ่อนคลาย ลดความวิตกกงัวลและความเครียด ชว่ยใหน้อนหลบัลกึ 

ช่วยอาการอกัเสบของระบบประสาทภายในรา่งกาย (neuro inflammatory5 ) ชว่ยรกัษาอาการปวด อกัเสบขอ้กระดกู(Joint pain 

inflammatory)   

• รา้นขายเคร่ืองดื่มปรุงพรอ้มดื่ม โดยเลือกใชส้าร nanoCBD drop&drink นาํเสนอใหล้กูคา้โดยเลือกผสมกบัเคร่ืองดื่มไดท้กุประเภทท่ีมีนํา้

เป็นส่วนประกอบหลกั โดยใช ้1หลอดต่อเคร่ืองดื่ม1แกว้ จะไดส้าร nanoCBD 5mg/serving 

• โรงงานผลิตเคร่ืองดืม่ทัง้ชนิดอดัแกส้และไม่อดัแกส้ โดยนาํไปผสมกบัเคร่ืองดืม่ในสายการผลิตโดยไม่ตอ้งเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรในการช่วย

ละลายแต่อยา่งใด เพราะ nanoCBD water soluble สามารถละลายนํา้ไดท้นัที รวดเรว็และไมม่ีสี ไม่ทาํใหร้สชาติเคร่ืองดืม่เปล่ียนไป 

สามารถเลือกผสมในอตัราส่วนความเขม้ขน้ไดต้ามความตอ้งการ 

• โรงงานผลิตอาหารเสรมิท่ีมีนํา้เป็นส่วนประกอบหลกัในผลิตภณัฑ ์ท่ีตอ้งการใหม้ีสาร nanoCBD ผสมอยู่ในสินคา้นัน้ๆ เพ่ือเป้าหมายในการ

ใหส้าร nanoCBD นาํเขา้สู่รา่งกายและถกูนาํไปใช(้bioavailability) อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

รูปแบบผลิตภัณฑ ์

ผลิตภณัฑ ์NanoCBD water soluble ซึง่ผลิตโดย บรษิัท เอเอ ไบโอ จาํกดั มีรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์จะวางจาํหน่ายในอนาคต ดงันี ้

1) nanoCBD 3MG  

2) nanoCBD 1KG 

3) nanoCBD 10KG 
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ราคาจาํหน่าย (Pricing model) Nano CBD water soluble 

1) nanoCBD 3MG 

บรรจใุนพลาสติก PET ใส เกรดอาหาร  

ปรมิาตรบรรจ ุ0.5ml มี CBD 3mg  THC 0.04% 

ราคาจาํหน่าย  20 บาท/หลอด 

บรรจกุล่องละ 10หลอด ราคา 200บาท/กล่อง 

 

2) nanoCBD 1KG  สาํหรับโรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม 

บรรจใุนถงัพลาสติกขนาด 1 kg ฝาปิดสนิท 

นํา้หนกับรรจขุองเหลว 1 kg 

มี nanoCBD 11,300 mg THC 0.04% 

ราคา 14,980 บาท   

 

3) nanoCBD 10KG   สาํหรับโรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม 

บรรจใุนถงัพลาสติกขนาด 10 kg ฝาปิดสนิท 

นํา้หนกับรรจขุองเหลว 10 kg 

มี nanoCBD  113,000 mg THC 0.04% 

ราคา125,000 บาท    

 

หมายเหต ุรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
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Appendix 
Investment Fact Sheet 
 
ชื่อกิจการ  บรษิัท เอเอ ไบโอ จาํกดั ( AA BIO Company limited) 

วนัท่ีจดจดัตัง้  3 เมษายน 2556 

ทนุจดทะเบียน  16,000,000 บาท 

ประเภทกิจการ (๑)  นาํเขา้เมล็ดพนัธุก์ญัชงเพ่ือปลกูและจาํหน่าย  (๒) ปลกูกญัชงเชิงพานิชย ์(๓) สกดัสาระสาํคญั กญัชง (๔) แปร

รูบสารสกดักญัชง 

สถานท่ีตัง้ สาํนกังาน เลขท่ี 143/3 หมู่ 1 ตาํบลป่าแมต อาํเภอเมืองแพร ่จงัหวดัแพร ่  

 โรงสกดั เลขท่ี 181 หมู่ 8 ตาํบลป่าแมต อาํเภอเมืองแพร ่จงัหวดัแพร ่ 

ติดต่อ 091-795 3697  email :kosit@aabiocannabis.com  www.aabiocannabis.com 

ใบอนญุาตนาํเขา้ เลขท่ี 103001342565  ออกโดย กรมวชิาการเกษตร วนัหมดอาย ุ31 กรกฎาคม 2566 

ใบอนญุาตปลกู เลขท่ี พร 1-2/2564(ป) พืน้ท่ีรวม 21ไร ่2งาน 9 ตรว ออกโดย สาํนกังานอาหารและยา(อย)  วนัหมดอาย ุ31ธันวาคม

2565 

ใบอนญุาตโรงสกดักญัชง เลขท่ี พร 1/2565(มป)  ออกโดย สาํนกังานอาหารและยา(อย)  วนัหมดอาย ุ31ธันวาคม2565 

ขนาดพืน้ท่ีโรงสกดั อาคารคอนกรีต 1 ชัน้ ขนาด 12x24 เมตร 288 ตรม ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 1 กรกฎาคม 2565 

มาตรฐาน GHP&HACCP อยู่ในขัน้ตอนการทาํ Audit คาดว่าจะไดร้บัใบรบัรอง GHP&HACCP ประเภท อาหาร ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
โรงสกดัสารกญัชง บรษิัท เอเอ ไบโอ จ.แพร ่

http://www.aabiocannabis.com/


 

12 

ระบบการสกัด ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั นาํเขา้แบบ Turnkey ทัง้ระบบจากตา่งประเทศ ใชเ้ทคโนโลยี Cryogenic Ethanol Extraction 

และการแยกนํา้มนับรสิทุธิ์ดว้ยระบบ Molecular Distillation  การกลั่นโมเลกลุลาํดบัส่วน 

ขีดความสามารถโรงสกดั สามารถผลิต Decarbed CBD Crude oil ไดว้นัละ 16 kg/8hr  ( 46,000 kg/year) 

 สามารถผลิต CBD Full spectrum Oil ไดว้นัละ 8 kg/8 hr ( 2,880 kg/year) 

 สามารถผลิต CBD Isolate(powder) ไดว้นัละ 5kg/8hr (1,800 kg/year) 

 สามารถผลิต nano CBD water soluble ไดว้นัละ 450 kg/day  ( 162,000 kg/year) 

 สามารถผลิต nanoCBD ampoule ขนาด 5 mgCBD,0.5ml  1,440,000 หลอดต่อเดือน  ( 17,280,000 หลอด/ปี) 

 (เคร่ืองจกัรสามารถทาํงานได ้16-20 ชั่วโมงต่อวนั) 

 

ผลิตภัณฑท์ีพ่ร้อมออกสู่ตลาด 

1. nanoCBD  water soluble  บรรจหุลอดพลาสติก  

2. รา้นขายเคร่ืองดื่ม กาแฟ แฟนไชร ์เช่น Café Amazon, Intanin coffee(บางจาก) Pearly Tea  (Coffee CBD shot) 

3. โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองดืม่  : nanoCBD water soluble for beverage industries  

 

  
CBD Full Spectrum (Molecular Distillated)     nanoCBD water soluble  
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ผลิตภัณฑท์ีอ่ยู่ในระหว่างการพัฒนาและวางแผนออกสู่ตลาดในอนาคต 

• แผ่นแปะแกป้วด แบบเข็ม (Microneedle CBD patch) เคลือบสาร CBD รกัษาอาการปวดเรือ้รงั อาการปวดปลายประสาท 

• แผ่นแปะแกป้วด แบบเข็ม (Microneedle MG patch) เคลือบสาร Mitragynine  สารสกดัจากใบกระท่อม แกป้วดเฉพาะจดุเฉียบพลนั 

• CBD for PET อาหารและขนม สาํหรบัตลาดสตัวเ์ลีย้ง ยารกัษาโรคผิวหนงัในสตัวเ์ลีย้ง 

• ความร่วมมือกับวสิาหกิจชุมชนทีเ่ป็น Land mark การท่องเทีย่วในการร่วมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑท์ีม่าจากสมุนไพรเพื่อ

ส่งสริมคุณภาพชีวติ   

คือการเขา้ไปรว่มพฒันาผลิตภณัฑก์บัวิสาหกิจชมุชน เริม่ตัง้แต่การมอบเมล็ดพนัธุก์ญัชง ใหป้ลกูและส่งขายช่อดอกคืนแก่บรษิัท และ

บรษิัทนาํช่อดอกแหง้เขา้โรงสกดัจนไดส้าร CBD  และนาํสาร CBD ขายไปยงัวิสาหกิจชมุชนเพ่ือใชเ้ป็นวตัถดุิบในการแปรูปผลิตภณัฑ์

กญัชง เช่น ครีมกญัชง ยาสระผมผสมCBD สบู่กญัชง เคร่ืองดืม่ผสม CBD  เป็นตน้ โดยวิสาหกิจแต่ละแห่งจะตอ้งเปิดหนา้รา้นเพ่ือ

จาํหน่ายและรบัสินคา้จากวิสาหกิจชมุชนอ่ืนเขา้มาวางขายในรา้นตนเองดว้ย เป็นการส่งเสรมิการขายรว่มกนั บรษิัท เอเอ ไบโอ จะเขา้ไป

ช่วยบรหิารและการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพ่ือความมั่นคงทางธุรกจิของ เอเอ ไบโอ ยงัไดแ้หล่งปล่อยสินคา้เพ่ือวางขายและวิสาหกิจชมุชน

รบัซือ้สารสกดั CBD จากเอเอ ไบโอ 

เครื่องผลิตและบรรจหุลอด  CBD water soluble 

กาํลงัการผลิต 100หลอด/นาที  


