Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 84 : เดือนมีนาคม 2561 (19 – 23 มีนาคม 2561)
อิสราเอลอาจเป็นประเทศแรกในโลกทีย่ อมรับการใช้เครือ่ งสูบกัญชาสาหรับการแพทย์
ประเทศอิสราเอลอาจถือเป็นผู้นาของโลกในการวิจัยและพัฒ นาสาหรับการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ โดยปัจจุบันมีเกษตรกร บริษัทผู้ผลิต และผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตในการผลิตกัญชาเพื่อใช้
เป็นยารักษาโรคทางการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิสราเอลได้อนุญาตให้บริษัทอิสราเอล
สาหรับดาเนินการผลิตเครื่องสูบกัญชา (marijuana vaporizers) ซึ่งอาจถือเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการ
รับรองอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์
Mr. Avihu Tamir CEO ของบริ ษั ท ผู้ วิ จั ย และพั ฒ นากั ญ ชาทางการแพทย์ (Kanabo
Research) ได้ ป ระกาศว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ของประเทศอิ ส ราเอลได้ รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ VapePod
vaporizer ของบริษัทฯ สาหรับการใช้สารสกัดจากกัญชาที่ใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ ซึ่งการรับรอง
จากรัฐบาลของประเทศอิสราเอลดังกล่าวเป็นจุดสาคัญสาหรับผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการรักษาโรคในประเทศ
อิสราเอลอย่างเป็น ทางการ ทั้งนี้ บริษัท Kanabo Research ได้ก่อตั้งในปี 2016 มีพนักงานจานวน 12
ราย และคาดการณ์ ว่าจะมียอดขายผลิ ตภัณ ฑ์ประมาณ
10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดอิสราเอลภายใน 3 ปี
และมี มู ล ค่ าการค้ าของกั ญ ชาทางการแพทย์ ป ระมาณ
100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ
ประมาณ 50 บริษัทในประเทศอิสราเอลซึ่งดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์จะมีสายการผลิต เก็บเกี่ยว
และจ าหน่ ายอุ ป กรณ์ ก ารสู บ กั ญ ชาทางการแพทย์ ไป
พร้อมกับการส่งออกเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทาจากกัญชาอีกด้วย ทั้งนี้ Mr. tamir ระบุเพิ่มเติม
ว่าตลาดในประเทศอิสราเอลจะเป็น platform เพื่อจะนาส่งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาด
ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและยุโรปในอนาคต
ในขณะที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาโรคโดยใช้กัญชาทางการแพทย์ ในปัจจุบันจะใช้วิธีสูบเข้า
ร่างกายโดยตรง (carcinogens) แต่การใช้ vaporizer device จะสามารถลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ป่วยและทาให้การรักษาโรคได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัท Kanabo Research ได้
ออกผลิตภัณฑ์ pre-clinical trials สาหรับ vaporizer รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับการนอนหลับไม่ปกติ
ด้วย
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ The Jerusalem Post newspaper 15/03/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ประเทศอิสราเอลได้สนับสนุน R & D ในด้านการผลิตกัญชาเพื่อใช้ ในการรักษาโรคทางการ
แพทย์ โดยในปัจจุบันมี manufacturers จานวนกว่า 300 ราย ที่ได้ดาเนินการผลิ ตโดยได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศอิสราเอลได้แจ้งบริษัทผู้ผลิต ดังกล่าวว่าการดาเนินการส่งออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชาทางการแพทย์ อ าจได้ รั บ การอนุ มั ติ ภ ายในปี 2018 ทั้ ง นี้ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงการคลั งของประเทศอิส ราเอลคาดว่าการส่งออกกัญชาอาจมีมูลค่า อยู่ ระหว่าง 290 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ถึง 1.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการอนุมัติส่งออกกัญชาทางการแพทย์
ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ โดยทาให้การเริ่มต้นส่งออกได้จริงอาจอยู่ในปี 2019 โดยในระหว่าง
นี้มีข้อมูลรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตในประเทศอิสราเอลได้ประชุมหารือแนวทางในการส่งออกสินค้าไปประเทศ
เยอรมัน แคนาดา และสาธารณรัฐเช็ค ทั้งนี้ ในปัจจุบันการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์สามารถทาได้ แบบมี
เงื่อนไขสาหรับผู้ป่วยด้วยโรค chronic neurological pain, multiple sclerosis, และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโด
chemotherapy เป็นต้น
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